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  السادة أعضاء لجنة إعداد وإخراج الديوان 
 الكلية - الجامعة   المحافظة ا�سم

 ھندسة –القاھرة   القاھرة رئيًسا –سيد كاسب . د
ال عبدالعمر جمال    -ناصر العس>

 ةأمين اللجن
 تربية -أسيوط   أسيوط

 تربية الغردقة – يجنوب الواد  البحر ا=حمر ناھد سيد مصطفى محمد
 تربية -  يجنوب الواد  قنا عبدالنبي عبدالسBم عبادي
 تجارة - بني سويف   بني سويف ياسمين قطب فرج عابدين

 آداب أسوان – يجنوب الواد  أسوان  حمد حسن عطيتوأ
 تجارة –بنھا   ةالقليوبي حمد محمد الناديأ

 آداب – يجنوب الواد  قنا شارد خطاب يأمل دندراو
 تربية –المنيا   المنيا  بصير مھديعبدالمحمود حسان 
 تجارة -سوھاج   ا=قصر يالھام سليم حنف

 تجارة –سوھاج   سوھاج على عادل على ضيف
 حاسبات ومعلومات –الفيوم   الفيوم  محمود أحمد شعيبعبدJ. أ

  
  عضاء لجنة تحكيم ا!بداعاتالسادة أ

 الكلية - الجامعة   المحافظة ا�سم
  -السBم عبادي عبدالنبي عبد

 أمين اللجنة
  قنا

 تربية  -  يجنوب الواد

  دار العلوم - المنيا  أسيوط مصطفى أحمد ثابت ھريدي
العمر جمال عبدال  تربية -أسيوط   أسيوط ناصر العس>

ان خضري   آداب -  يجنوب الواد ا=قصر علي حس>
  التربية - المنيا  المنيا فؤاد أسامة محمد

  تربية - يجنوب الواد قنا محمد جBل مدحت محسن
 آداب – يجنوب الواد  قنا شارد خطاب يأمل دندراو

 تجارة - بني سويف   بني سويف ياسمين قطب فرج عابدين
 تربية الغردقة – يجنوب الواد  البحر ا=حمر  ناھد سيد مصطفى محمد

 آداب أسوان – يجنوب الواد  أسوان  حسن عطيتوحمد أ
 تجارة –بنھا   القليوبية حمد محمد الناديأ
  

  :والفواصل التصميم الفنى للغ#فين
  السعود فرحان فرحان أبو/ وأ أبوبكر جمال عبدالناصر/ ودسيد كاسب / د

  ناھد سيد مصطفى/ وأ عرابيأحمد مدحت / وأ محمد ممدوح محسن/ مو
  



 

  ب   
 

  إھداء
  

يواننا إلى كِل ط�ِب وخريجي الجامعاِت المصريِة والحاص�ليَن م�نھم عل�ي نھدي د

  ،"مشروِع الطرِق المؤديِة للتعليِم العالي"منحِة 

  كما نھدي ديواننا إلى شعراِء مصَر والوطِن العربي،

�اِت ھ�ذا ال�ديواِن  ... ونختتُم ا,ھداَء إلى مصَر والمصريين لنقوَل لھم من خ��ِل طي/

لشباِب الصادِح باسِم الحريِة والحياة، الباح�ث ع�ن إثب�اِت ذاِت�ِه ف�ي ظ�ِل أنُه صوُت ا

 –تح��دياٍت يش��ق< عل��ى الكثي��ِر تخطيھ��ا، ونق��وُل ب��أعلى ا>ص��واِت وبك��ِل ع��زٍم أنن��ا 

؛ لكنن�ا يستنزُف دم�َع الكس�الى والراق�دينقادموَن لنغيَر مًعا واقًعا  –الطرِق  شعراءُ 

  !!نحُن مستيقظون 

  لكننا ؛..... ن الجاِه و* الشھرِة نحُن * نبحُث ع

  !نبحُث سوًيا عن الحياة 

  

  :ونبعث مًعا ببرقيٍة لكِل صوِت جائٍع للحياِة أن

دْ    عتــــ44ـبًرامُ َم ُعھـ44ـوَدَك وا5يـ44ـا ج44ـد2
  

  ع44ل2 الزم44اَن بم44ا ف44ي الغـ44ـيِب ينب44ـيكَ   
  

  رتقًب44اف44ي ا5بي44اِت مُ  ش44جوَنكَ  وانث44رْ 
  

ماِت وبالكل44444444ـ ـ44444444ـلA ا يحِ غيــ44444444ـًث◌ً   

  يـرويـ44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ـكَ 
  

  إن القص44يَد ش44فاُء الم44ـرِء ف44ي زم44نٍ 
  

  ديكَ ھ444444وِت يُ داَء الم444444ت2 رِ إذا َص444444م  
  

  
  الطرق شعراءُ 

  



 

  ج   
 

  السادة أعضاء لجنة تسيير المشروع
  

  الجھة  الوظيفة  ا�سم  م

  منسق المشروع  محسن المھدي سعيد. د.أ  ١
  جامعة القاھرة

  المجلس القومي للمرأة
  جامعة القاھرة  يس جامعة القاھرةرئ  حسام محمد كامل. د.أ  ٢
  جامعة عين شمس  رئيس جامعة عين شمس  أحمد زكى بدر. د.أ  ٣
  جامعة أسيوط  رئيس جامعة أسيوط  مصطفى محمد كمال. د.أ  ٤
  جامعة حلوان  رئيس جامعة حلوان  بركاتمحمد  عبدJ. د.أ  ٥
  جامعة المنيا  رئيس جامعة المنيا  محمد ماھر جابر. د.أ  ٦
  جامعة جنوب الوادي  رئيس جامعة جنوب الوادي  عباس محمد منصور. د.أ  ٧
  جامعة الفيوم  رئيس جامعة الفيوم  أحمد مجدي الجوھري. د.أ  ٨
  جامعة بني سويف  رئيس جامعة بني سويف  محمد محمد يوسف. د.أ  ٩

  جامعة بنھا  رئيس جامعة بنھا  حسام الدين محمد العطار. د.أ  ١٠
  جامعة سوھاج  رئيس جامعة سوھاج  محمد سيد إبراھيم. د.أ  ١١
  الصندوق اجتماعي للتنمية  أمين عام الصندوق اجتماعي للتنمية  محمد ھاني سيف النصر. أ  ١٢
  محافظة الفيوم  محافظ الفيوم  جBل مصطفى سعيد. د.أ  ١٣

م��دير المرك��ز الق��ومي لتنمي��ة ق��درات   سمير رياض ھBل. د.أ  ١٤
  أعضاء ھيئة التدريس والقيادات

لمرك��ز الق���ومي لتنمي��ة ق���درات ا
  أعضاء ھيئة التدريس والقيادات

  مؤسسة فورد  مديرة برامج التعليم العالى  دينا الخواجة. د.أ  ١٥
  المجلس القومي للمرأة  مقرر لجنة التعليم والتدريب  ھدى رشاد. د.أ  ١٦
  جمعية جيل المستقبل  نائب رئيس مجلس ا,دارة  معتز ا=لفي. أ  ١٧

جامع*****ة  –عمي****د كلي*****ة الھندس*****ة   محمد الدجوىوائل . د.أ  ١٨
  ھندسة القاھرة  القاھرة

م****دير مرك****ز تط****وير الدراس****ات   شريف أحمد مراد . د.أ  ١٩
  العليا والبحوث

  ھندسة القاھرة

  جامعة القاھرة  مدير المشروع  سيد كاسب. د  ٢٠



 

  د   
 

  شكر وتقدير
  

ى التعل��يم الط��رق المؤدي��ة إل��"يتق��دم منس��ق المش��روع بالنياب��ة ع��ن إدارة مش��روع 
، بخ�الص ش�كره وتق�ديره لمؤسس�ة ف�ورد ا>مريكي�ة لتق�ديمھا ال�دعم "العالى بمصر

ويتق��دم .  للتعل�يم الع�الى والدراس�ات العلي�ا وا>نش��طة البحثي�ة والتدريبي�ة ف�ي مص�ر
ا,قليم���ى مكت���ب الفري���ق إدارة المش���روع أيض���ا بخ���الص الش���كر والتق���دير لم���دير 

ين��ا الخواج��ة، م��دير ب��رامج التعل��يم الع��الى د/ مؤسس��ة ف��ورد بالق��اھرة وال��دكتورةل
وجميع العاملين المعنيين بالمكتب الذين ساھموا بجھٍد وافٍر لمس�اندة ھ�ذا المش�روع 
ال��ذي توج��ت إنجازات��ه بموافق��ة المرك��ز الرئيس��ي لمؤسس��ة ف��ورد بنيوي��ورك عل��ى 

  .اLستمرار في تمويله وتنفيذ المرحلة الثانية
  

الق�اھرة، : لس�ادة المش�اركين ف�ي المش�روع بجامع�اتونتقدم بالش�كر والتق�دير إل�ى ا
وعين شمس، وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادي، والفيوم، وبن�ي س�ويف، 

وس���وھاج؛ ال���ذين س���اھم بعض���ھم ف���ي تنفي���ذ مرحلت���ه ا>ول���ى واLنتقالي���ة وبنھ���ا، 
كم�ا . ويساھمون جميًعا في تنفيذ المرحل�ة الثاني�ة للمش�روع عل�ى المس�توى الق�ومي

الشراكة مع المجلس القومي للمرأة وجمعية جيل المستقبل أدت إلى ضخ أفك�ار  أن
ومقترحات جديدة، وإلى تن�وع المس�تفيدين م�ن خ�دمات وأنش�طة المش�روع، بحي�ث 

  .الجامعات المصريةكافة شملت العديد من الط�ب والخريجين من 
  

م�ئ��م للعم��ل ونش��كر إدارت��ى جامع��ة الق��اھرة وكلي��ة الھندس��ة لتوفيرھم��ا المن��اخ ال
كم���ا نش���كر لجن���ة إع���داد واخ���راج ال���ديوان ولجن���ة تحك���يم الجم���اعى ا,ب���داعى، 

ا,بداعات ومصممى أغلفة وفواصل ال�ديوان عل�ى م�ا ب�ذلوه م�ن جھ�د ط�وال فت�رة 
ا,عداد منذ أن أعلن المشروع ع�ن فكرت�ه م�رورا بمراح�ل اس�تقبال وجم�ع ملف�ات 

ن أعضاء اللج�ان وھ�و م�ا حق�ق مبدعي مصر من أقصاھا إلى أقصاھا والتنسيق بي
تواص� أثمر ھذا الينع الطيب، وتحية لكل من شارك بشعره أو مقترحاته من أج�ل 

  .إثراء ھذا الديوان لكي يخرج بالصورة التي تليق بمصر والمصريين جميعھم
  

وأخي��را، نتوج��ه بخ��الص الش��كر والعرف��ان لجمي��ع أعض��اء لجن��ة تس��يير المش��روع 
م��دربين والمقيSم��ين والمحاض��رين واستش��اريي المش��روع والم��ؤلفين والمنس��قين وال

والف��رق ا,داري��ة المعاون��ة بكاف��ة المحافظ��ات، وجم��يعھم ت��م اختي��ارھم بعناي��ة حت��ى 
يتس��نى تنفي��ذ المش��روع، بجمي��ع مراحل��ه المتع��ددة، بالنج��اح ال��ذي يلي��ق ب��ه، عل��ى 

  .المستوى القومي وبمعايير الجودة العالمية



 

  ه   
 

 مقدمة الناشر 
  
 والت��دريب المس��تمر، جامع��ة الق��اھرة رائ��دة ف��ي مج��ال التعل��يمبالھندس��ة  كلي��ة دع��ت
يمثل مركز تطوير الدراس�ات العلي�ا والبح�وث ف�ي العل�وم الھندس�ية إح�دى دع�ائم و

 ١٩٧٤ولق��د ت��م تأس��يس المرك��ز ع��ام . المراك��ز البحثي��ة الموج��ودة بكلي��ة الھندس��ة
Xم��م المتح��دة، ومن��ذ ع��ام بالتع��اون م��ع منظمت��ي اليونس��كو واليوني��دو الت��ابعتين ل

، L تھ�دف إل�ى ال�ربح، وح�دة ذات ط�ابع خ�اصوحتى اZن يعمل المركز ك ١٩٨٤
تنمي�ة وتقوم بتموي�ل ذات�ي >نش�طتھا ض�من خط�ة جامع�ة الق�اھرة الت�ي تھ�دف إل�ى 

  .المجتمع
  

ويقوم المركز بتقديم اLستشارات الفنية في جمي�ع التخصص�ات، كم�ا يق�وم ب�إجراء 
ف�ي المج�اLت الت�ي تطلبھ�ا مؤسس�ات القط�اعين الع�ام والخ�اص ا>بحاث التطبيقي�ة 

والھيئ��ات الحكومي��ة وإج��راء دراس��ات الج��دوى وتقي��يم ا>ص��ول وخط��وط ا,نت��اج 
إل��خ، ويق��وم بإع��داد تص��ميمات المع��دات وال��نظم وا,ش��راف عل��ى  ... للمش��روعات

عل��يم تنفي��ذھا، كم��ا أن المرك��ز يق��وم بعق��د دورات تدريبي��ة ض��من ب��رامج متكامل��ة للت
  .المستمر والتدريب على التكنولوجيات المتقدمة

  
فھو منحة دولية متعاقد عليھا " الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"أما عن مشروع 

بين جامعة القاھرة ومؤسسة فورد؛ ويھدف المشروع إل�ى تنمي�ة مھ�ارات الط��ب 
البح��وث وح��ديثي التخ��رج، وي��دير ھ��ذا المش��روع مرك��ز تط��وير الدراس��ات العلي��ا و

جامع���ة الق���اھرة طبق���ا ل�تفاقي���ة الموقع���ة ب���ين جامع���ة الق���اھرة  –بكلي���ة الھندس���ة 
، والمنح�ة ٢٠٠٢س�بتمبر  ١٣بت�اريخ  ١٩١٢ – ١٠٢٠ومؤسسة فورد منحة رق�م 

، وك���ذلك اتفاقي���ة المرحل���ة ٢٠٠٥س���بتمبر  ١٦بت���اريخ  ١- ١٩١٢– ١٠٢٠رق���م 
  .٢٠٠٦وليو ي ٢٧الموقعة بتاريخ  ٢- ١٩١٢ – ١٠٢٠الثانية منحة رقم 

  
نش�ر العل�م والمعرف�ة للمس�اھمة ف�ي تنمي�ة المجتم�ع، المرك�ز ف�ي  وسيًرا عل�ى نھ�ج

وال��ذى يمث��ل إط�ل��ة ش��باب " ديواُنن��ا... ش��عراُء الط��رق "تق��رر إص��دار ھ��ذا العم��ل 
  .عاشق لبلده نحو المستقبل

  شريف مراد. د
  مركز تطوير الدراسات العليا والبحوثمدير 

  جامعة القاھرة –ية الھندسة كل - في العلوم الھندسية
  ٢٠٠٩يناير 



 

  و   
 



 

  ز   
 

  
  

  فھرس المحتويات
  
  

  ١  شعراء الطرق والديوان
  ٩  بين التخطيط والتنفيذ والتطوير

  ١٥  بين يديك... ديواننا 
  ٢١  قبة العلماء... طريق ا5مل ... ديوان القاھرة 

  ٦٥  سحر السواقي ...  ديوان الفيوم
  ٧٩  فقودأرض الكنز الم... سويف  يديوان بن

  ١١٧  عروس الصعيد ... ديوان المنيا 
  ١٤٥  تاج العروس... ديوان أسيوط 
  ١٩٥   كفاح قصة...  ديوان سوھاج

  ٢٠٧  إبداع مصر العليا... قـــنا ديوان 
  ٢٥١  مدينة التاريخ...  قصرديوان ا5

  ٢٦٩  أوطانيجبال الذھب ... ديوان أسوان 
  ٢٨٧  نبع الدررو الخيالسحر ... ديوان البحر ا5حمر 

  ٣٠٥  شجرة الحياه...  ديوان بنھا
  ٣١٩  حلم ا5مس...  ديوان حلوان

  ٣٢٩  الخاتمة
  ٣٣٣  تھتم بالشعر والشعراءمواقع 

  ٣٣٥  صدارات ومطبوعات المشروع التدريبية والعلميةإ
  ٣٣٧  كلماُت الطرقفھرس 
  ٣٤١  شعراُء الطرقفھرس 

  
  



 

  ح   
 

  
  

  
  



  شعراء الطرق والديوان  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  شعراء الطرق والديوان
  
  

ا بأھمية الھدف في كل عمل ناجح وضعنا أھدافا نصب أعيننا إيمانا سعينا سويا لتحقيقھا، ، من>
الجھود في وحدة واحدة ومجموعة عمل على قلب رجل واحد ليك*ون أول ھ*دف لن*ا  توتكاتف

يندمج م*ع ش*عراء الط*رق ليرس*م " سيد كاسب"فنجد  ".الوحدة من أجل الھدف والحياة"ھو 
  : ويقول فيھا "واحد"في لفيف واحد بقصيدته ن اتجاھات متعددة ملھم ملتقى طرق يجمعھم 

  
  اثنين كنا.....  تقترُب المسافاِت وتبتعد

  اثنين كنا.....  ا4فكارُ تتشتت .....  الطرقُ تزدحم 
  

  تقت5رُب المس55افاِت وتبتع55د
  

ــــــــــــــــــــا  .....   محبــــــــــــــــــــوبتي ي
  

  اثن55555555555555555555ين كن55555555555555555555ا
  

  يــــــــــــــــــــــا مبتــــــــــــــــــــــدئى .....
  

  ت55555555555555زدحم الط55555555555555رقُ 
  

  يونعــــــــوُد يــــــــا وطنــــــــ .....
  

  تتش55555555555555تت ا4فك55555555555555ارُ 
  

  ونهتــــدي يــــا منــــارتى .....
  

  اثن55555555555555555555ين كن55555555555555555555ا
  

  يــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــاتمتى .....
  

  
  واحدوفى ا
زٍل .....  وأنِت أنتِ 

  وفى المنتھى واحد..... ونضل ..... ونفترق 

  

ـــــــــتِ  ـــــــــِت أن   وأن

  

ــــــــــــــــــــا ..... ــــــــــــــــــــوبتي ي   محب
  

  وفــــى ا
زٍل واحــــد

  

  يــــــــــــــــــــــا مبتــــــــــــــــــــــدئى .....
  

ــــــــــــــــــــرق   ونفت

  

  ونعــــــــوُد يــــــــا وطنــــــــي .....
  

  ونضـــــــــــــــــــــــل

  

  ونهتــــدي يــــا منــــارتى .....
  

  وفى المنتھى واحـد

  

  يــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــاتمتى .....
  

  
  واحـــد

  تقت5رُب المس55افاِت وتبتع55د
  

ـــــــــتِ   ... ـــــــــِت أن   وأن

  

ــــــــــــــــــــا ... ــــــــــــــــــــوبتي ي   محب
  

  اثن55555555555555555555ين كن55555555555555555555ا
  

  وفــــى ا
زٍل واحــــد ...

  

  يــــــــــــــــــــــا مبتــــــــــــــــــــــدئى ...
  

  ت55555555555555زدحم الط55555555555555رقُ 
  

ــــــــــــــــــــرق ...   ونفت

  

  ونعــــــــوُد يــــــــا وطنــــــــي ...
  

  تتش55555555555555تت ا4فك55555555555555ارُ 
  

  ونضـــــــــــــــــــــــل ...

  

  يــــا منــــارتى  ونهتــــدي ...
  

  اثن55555555555555555555ين كن55555555555555555555ا
  

  وفى المنتھى واحـد ...

  

  يــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــاتمتى ...
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  ٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

ويھدف الديوان إلى اكتشاف المواھب ا=دبية والشعرية وتشجيع الشباب لتنمي*ة م*واھبھم م*ن 
*ا ف*ي اس*تخراج ان، ويس*اعدھم عل*ى الفخ*ر بأعم*الھمخBل مش*اركتھم بھ*ذا ال*ديو ، ورغب*ة من>

لنفس**ه  مختص**رٍ توص**يٍف تق**ديم بطالبن**ا ك**ل مب**دع  ك**وامن ا,ب**داع ل**دى ھ**ؤ$ء المب**دعين
، وليك*ون مفتاح*ا التوص*يف توجھات*ه الحياتي*ةوشخصيته شعرا أو نث*را ليق*دم م*ن خ*Bل ھ*ذا 

وي**ذكر أن**ه ش**ارك ف**ى ھ**ذا الكت**اب . لذات**ه ا=دبي**ة الت**ي تق**دم نفس**ھا م**ن خ**Bل ھ**ذا ال**ديوان
عم*B  وس*بعونن امائت*ھ*م ، نش*ر لعاما "اثنان وعشرون"متوسط أعمارھم  "مبدعا ونتسع"

  .أدبيا
  

وعلى المستوى الثقافي يھدف ھذا الديوان إلى المشاركة في إحي*اء الثقاف*ة وا=دب ف*ي بBدن*ا 
نواة للمستقبل ا=دبي فى  –بإذن J  –وذلك بكشف الستار عن مواھب شعرية دفينة ستكون 

دون ا$تج*اه إل*ى  –بحري*ة  ا=مة العربية كلھا، وأيضا ھو وسيلة الشباب للتعبير ع*ن آرائھ*م
وذلك من خBل أعمالھم ا=دبية ومناقشة الواقع وتحليل*ه  –سلوكيات خاطئة وضارة للمجتمع 

  .وتفسيره
  

وعلى المستوى ا$جتماعي يھدف ھذا الديوان إلى صھر نتاج الشباب ا,بداعي على مستوى 
ات النظ**ر والتق**اء الجمھوري**ة ف**ي بوتق**ة واح**ده $ تف**رق بي**نھم ب**ل تعم**ل عل**ى تقري**ب وجھ**

ا=فكار وتبادل ا]راء، فھذا ال*ديوان حق*ا بمثاب*ة ملتق*ى ط*رق يجم*ع ب*ين القاص*ي وال*داني $ 
  .تفصلھم حدود جغرافيه بل جميعھم يسبح في فضاء الشعر

  
وعلى المستوي السياسي يھدف ھذا ال*ديوان إل*ى أن يعب*ر ك*ل ش*اعر ع*ن موقف*ه بك*ل حري*ة 

ة والتي تھ*م بBدن*ا ووطنن*ا مص*ر وال*وطن العرب*ي كك*ل، ب*ل تجاه القضايا السياسة المعاصر
ص**وت الح**ق، ونب**رة الس**عد حينم**ا  -ش**عراء الط**رق  –تتس**ع لتش**مل الع**الم ب**أثره، ليكون**وا 

  . الفرح يعم، وَعبرة الباكي عندما يصيبنا الھم
  

  واخيرا فھو يھدف إلى تدعيم روح ا�نتماء الوطنى؛
  
  

  الديوان من التخطيط إلى ا*نجاز
  

ل*ذا ت*م اص*دار ق*رارا بتش*كيل وبدأ التنفيذ والخطة  واختمرت فتمتظھرت الفكرة منذ عامين 
تكلف ب*إخراج ، ١٥/٨/٢٠٠٨بتاريخ " ديواُننا... شعراُء الطرق "لجنة اعداد وإخراج ديوان 

ث*م تح*ت قب*ة جامع*ة الق*اھرة  بعمل يجمع شباب مص*رديوان بالصورة المناسبة والتي تليق ال
 :وإھداءه إلى مستويات متعددة منھاطباعته ونشره 

  .أعضاء اللجنة وشعراء الطرق -١
  .شعراء مصر والشخصيات العامة -٢
 .متدربي وخريجى المشروع والمھتمين به -٣
  .مكتبات الجامعات المصرية والمكتبات العامة -٤
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  ٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 
  "ديواُننا... شعراُء الطرق "ديوان أعضاء لجنة إعداد وإخراج ): ١(جدول 

 الكلية - الجامعة   حافظةالم ا�سم
 ھندسة –القاھرة   القاھرة رئيًسا –سيد كاسب . د

ال عبدالعمر جمال    -ناصر العس>
 تربية -أسيوط   أسيوط أمين اللجنة

 تربية الغردقة – يجنوب الواد  البحر ا=حمر ناھد سيد مصطفى محمد
 تربية -  يجنوب الواد  قنا عبدالنبي عبدالسBم عبادي

 تجارة - بني سويف   بني سويف فرج عابدينياسمين قطب 
 آداب أسوان – يجنوب الواد  أسوان  حمد حسن عطيتوأ
 تجارة –بنھا   القليوبية حمد محمد الناديأ

 آداب – يجنوب الواد  قنا شارد خطاب يأمل دندراو
 تربية –المنيا   المنيا  بصير مھديعبدالمحمود حسان 
 ةتجار -سوھاج   ا=قصر يالھام سليم حنف

 تجارة –سوھاج   سوھاج على عادل على ضيف
 حاسبات ومعلومات –الفيوم   الفيوم  محمود أحمد شعيبعبدJ. أ
  

يس**ير العم**ل داخ**ل اللجن**ة بحس**ب القواع**د الت**ي تتف**ق عليھ**ا وي**تم التواص**ل ب**ين عل**ى أن 
ا=عض*******اء م*******ن خ*******Bل ملتق*******ى ش*******عراء الط*******رق بموق*******ع الط*******Bب والخ*******ريجين 

My.Pathways.cu.edu.eg  عل**ى الش**بكة العالمي**ة للمعلوم**ات أو بالطريق**ة الت**ي تتف**ق عليھ**ا
  .اللجنة

  
  :وتختص ھذه اللجنة با]تي

  .تحقيق ا=ھداف العامة للديوان ككل -١
  .في ضوء المعايير والمواصفات الخاصة بكتب المشروع ديوانإخراج ال -٢
  .رالتى سوف تنش صياغة وتطبيق قواعد النشر $بداعات شعراء الطرق -٣
  .بصورة إلكترونية تجميع إقرارات النشر من قبل المبدعين المشاركين -٤
 .والفواصل الخاصة بالمحافظاتالفنية وا=دبية تصميم واختيار أغلفة الديوان  -٥
 .المبتكرة كتابة المقدمات والخاتمة وا,ھداء وعمل الفھارس -٦
  .ذلك تشكيل لجنة التحكيما$عتماد الذاتي على قدرات اللجنة والمبدعين بما فى  -٧

ال –على أن يقوم أمين اللجنة    .بتنسيق العمل فيھا وتوزيع المھام - عمر العس9
  

ولق**د ت**م ف**ى ھ**ذا التش**كيل مراع**اة تن**وع مت**دربى وخريج**ى المش**روع م**ن حي**ث الجامع**ات 
والكليات والنوع وكذلك التمثيل الجغرافى $عضاء اللجنة بحيث ينسق كل عضو فيھا الجزء 

س*يد كاس*ب، با$ض*افة ال*ى رئاس*ة اللجن*ة، . اص بمبدعى الجھة التى ينتمى اليھا، وق*ام دالخ
  . بتنسيق اعمال جھتى القاھرة وحلوان
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  ٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

قرارا آخر " جامعة القاھرة – الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"وقد أصدرت إدارة مشروع 
د وا,خ**راج والمعني**ة بتش**كيل لجن**ة التحك**يم منبثق**ة م**ن لجن**ة ا$ع**دا ١/١١/٢٠٠٨بت**اريخ 

بتحك*يم ا=عم**ال الت**ي س*وف تنش**ر داخ**ل دي**وان ش*عراء الط**رق وتحدي**د م*ا س**يتم نش**ره م**ن 
  .ا$بداعات التى تم تقديمھا

  
  

  " ديواُننا... شعراُء الطرق " ديوان إبداعاتأعضاء لجنة تحكيم ): ٢(جدول 
 الكلية - الجامعة   المحافظة ا�سم

  -السBم عبادي عبدالنبي عبد
 ين اللجنةأم

 تربية  -  يجنوب الواد  قنا

  دار العلوم - المنيا  أسيوط مصطفى أحمد ثابت ھريدي
العمر جمال عبدال  تربية -أسيوط   أسيوط ناصر العس>

ان خضري   آداب -  يجنوب الواد ا=قصر علي حس>
  التربية - المنيا  المنيا فؤاد أسامة محمد

  ربيةت - يجنوب الواد قنا محمد جBل مدحت محسن
 آداب – يجنوب الواد  قنا شارد خطاب يأمل دندراو

 تجارة - بني سويف   بني سويف ياسمين قطب فرج عابدين
 تربية الغردقة – يجنوب الواد  البحر ا=حمر  ناھد سيد مصطفى محمد

 آداب أسوان – يجنوب الواد  أسوان  حمد حسن عطيتوأ
 تجارة –بنھا   القليوبية حمد محمد الناديأ
  

  :ص لجنة التحكيم با]تيوتخت
 ف*ىتحكيم ا=عمال المقدمة للنشر من قب*ل المب*دعين، طبق*ا لقواع*د التحك*يم المتف*ق عليھ*ا  -١

  .لجنة ا$عداد وا,خراج وتقديم تقرير بذلك
تحديد ما سيتم نشره داخل الديوان وذلك بحسب قواعد النشر المتفق عليھ*ا م*ن قب*ل لجن*ة  -٢
 .$عداد وا,خراجا

 .)كلماُت الطرق( كل عملمضمون  لىالكلمات ا=ساسية الدالة ع تحديد -٣
  .وترتيبھم ل عشر قصائدفضتحديد أ -٤

بتنس**يق العم**ل فيھ**ا وتوزي**ع  - عب55دالنبي عبدالس55#م عب55ادي –عل**ى أن يق**وم أم**ين اللجن**ة 
  .المھام

  
مم*دوح محس**ن / م لص**فحات الفواص*ل وا=غلف**ةوي*ذكر أن*ه ق**د س*اھم ف**ى التص*ميمات الفني*ة 

عراب*ي أحم*د م*دحت / وأ فرحان أبو الس*عود فرح*ان/ وأناصر عبدالأبوبكر جمال / ود حمدم
كم**ا س**اھم  .م**ن المب**دعين المھتم**ين بالمش**روع والمنض**مين إل**ى قافل**ة ش**عراء الط**رقھ**م و

ال وعبدالنبي عبدالسBم ومصطفى أحم*د ثاب*ت ف*ى مراجع*ة : بصورة مكثفة السادة عمر العس>
  .الشكروافر مى سعيد طه فى اعداد الكتاب للمطبعة، فلھم جميعا / ةذاستالديوان لغويا، وا=
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  ٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  لجنتى التحكيم وا	خراجمنھجية العمل داخل 
  

عل*ى مجموع*ة م*ن ا=س*س المنظم*ة والت*ي لجنت*ى التحك*يم وا,خ*راج وقد سار العم*ل داخ*ل 
  :سسللوصول =ھدافھا المرجوة وتحقيق انجازات جديدة، ومن أبرز ھذه ا= كل منھاتعين 

  .عمل خطة أحداث محددة الوقت والمخرجات -
 .لعمل الجماعي التعاونيتباع نظام لا -
 .والمبدعين كافة شعراء الطرقآراء ين فى ا$عتبار تبادل ا]راء ووجھات النظر آخذ -
 .اتخاذ القرارات بأغلبية ا=صوات -
 .وجهمساعدته للقيام بھا على أكمل تحديد المھام المكلف بھا كل عضو و -
 .ية أعمال بھدف اخراج ھذا الديوانرئيس اللجنة وأمينھا استكمال أ تكليف -
  

 حي*ث ،وعلى الرغم م*ن ع*دم ت*وافر أى فرص*ة لھ*ؤ$ء ا=عض*اء لBجتم*اع ف*ي مك*ان واح*د
تمت ا$جتماعات عبر موقع المشروع على شبكة ا,نترنت؛ إ$ أن القلوب اجتمعت وتحاب*ت 

J خ*ر ا$حت*رام والتق*دير، وق*د يتب*ين لن*ا ھ*ذا م*ن وتآلفت فك*انوا حق*ا أخ*وة ف*يaك*ٌل يك*ن ل 
" أس5امة محم5د ف5ؤاد"فنجد ، ھم البعض، وكلمات الشكر والتقديرخBل كلماتھم في مدح بعض

  :فيقول" عبدالنبي عبدالس#م عبادي"يثني على 
 نبيّ عبدال

  يا ُمعجزي
  يا صاحَب القلم ِالطليقْ 

  جاوزت � حــدك
  طريقالمذكور في ھذا ال

  ورأيُت فيك الرْوح تسري
  تعلو ُعلواً 
  يا رفيقْ 

  فأردت أن أُفشي
  فخان تعبيري
  وضاق شعري

  يا أيھا القلُب الرقيق
  نبي ّ عبدال

  نعم الصديقْ 
  

بع*د أن م*ن ريش*ة وقل*م " ناھد سيد مصطفى"بما تملكه " عبدالنبي عبدالس#م عبادي"ويشيد 
  :قائ�" ربة الفرشاة والقلم"بـ  ليصورھاقامت بتصميم فاصل محافظة البحر ا=حمر 

!...يا ناھد ْ  
  صباٌح لم يعد بارد ْ 

  4ن الكون ملتحٌف بريشتكم
  !!يغني حلمه الشارد ْ 



  شعراء الطرق والديوان  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 
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  شروط النشرومعايير التحكيم 
  
 معايير التحكيم -١

اتفق**ت لجن**ة ا$ع**داد وا,خ**راج عل**ى مجموع**ة م**ن المع**ايير الت**ي عل**ى أساس**ھا ت**م تحك**يم 
بديوان شعراء الطرق بواسطة لجنة التحكيم والمع*ايير تش*مل المعن*ى  ا=عمال المقدمة للنشر

وت*م تحدي*د وزن نس*بى  ضمون، ا=سلوب الفني، الدقة النحوية واللغوي*ة، ال*وزن والقافي*ةوالم
  .نقطة ١٠٠لكل معيار ليكون مجمل درجات تحكيم كل عمل 

  
جموع*ة م*ن الش*عراء وتلك المعايير تراع*ي طبيع*ة ال*ديوان الخاص*ة م*ن حي*ث أن*ه دي*وان لم
وى الع*ام للمش*اركين الشباب، لذا فق*د اعتم*دنا عل*ى مع*ايير محكي*ة المرج*ع ف*ي ض*وء المس*ت

  .داخل الديوان
  
 شروط النشر -٢
أ$ يكون قد سبق نش*ر ، وأصالة ا=عمال؛ وھو أن يكون المبدع نفسه صاحب ھذه ا=عمال -

 .العمل بصورة موثقة من قبل
 .طبقا لمعايير التحكيم –نقطة  ٧٠عن المقبول للنشر العمل  يجب أ$ يقل متوسط درجات -
من مجمل ا=عمال المقدمة منه للتحك*يم، % ٦٠نسبة ھو ينشر لكل مبدع الحد ا=قصى لما  -

نقط**ة أثن**اء  ٨٥أعم**ال لك**ل مب**دع وإذا حص**لت أعم**ال عل**ي أكث**ر م**ن  ٦ع**دد  و$تزي**د ع**ن
 .يتم زيادتھا عن العدد والنسبة التحكيم

م*ا ينش*ر الحد ا=قصى ل$ تدخل ضمن  ةغلفال التي تنشر في صفحات الفواصل وا=ا=عم -
 . للمبدع

 . يجب أ$ يتعدى أى عمل على حدود ا]داب العامة للمجتمع، وأ$ يتعدى على ا]خرين -
ص*الة ا$عم*ال المقدم*ة من*ه والموافق*ة أب) بالبري*د ا,لكترون*ى(يجب أن يقدم المبدع إقرارا  -

 .لصالح المشروعجميعا ونقل حقوقھا  داخل الديوان على نشرھا
  
  

  !!!حلم شاعر ....... ديواُننا... شعراُء الطرق 
  

تقدم للمشاركة بھذا الديوان مائٌة وخمسُة مب*دٍع ق*دموا خمس*مائة وخم*س وخمس*ين قص*يدة ت*م 
ا وثم*انين مب*دع تس*عةتحكيمھا بواسطة لجن*ة التحك*يم والت*ي أعلن*ت ف*ي النھاي*ة قب*ول أعم*ال 

با,ضافة إلى ا=عمال الفنية الخاصة ، للنشر بھذا الديوان ياأدب �عم سبعينوبإجمالي مائتين 
  .بصفحات ا=غلفة والفواصل

  
وھ*و تم اختي*ار م*ا نش*ر بھ*ذا الكت*اب وبحسب نتيجة التحكيم التي توصلت إليھا لجنة التحكيم 

ى تعب*ر ع*ن مض*مون ك*ل الت* كلم*اُت الط*رقوت*م اختي*ار مما تقدم به المب*دعون % ٤٨يمثل 
  :والتي كانت مرتبة كالتالي تم تحديد العشر قصائد ا=ولى بالديوانوكذلك عمل منشور 
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  العشر قصائد ا4ولى طبقا لنتيجة التحكيم ): ٣(جدول 
 العملعنوان  اسم المبدع الترتيب

 ياطائَر ا=يكِ  مصطفى أحمد ثابت ھريدي ١
 ُم شاِعرآ$  علي أحمد الھواريعبدJأحمد  ٢
 مناجاه أسـامـة محمد فــؤاد  ٣
 واشتريُت لي وطن حمدأأحمد رفعت  ٤
ان خضري ٥  وانا الذي كالسندباد علي حس>
 رسالة وداع محمد محمود محمد النقيب ٦
 الجنوبمن درويش  عبدالنبي عبدالسBم عبادي ٧
العبدالعمر جمال  ٨  من عفوِه َرق> الحجر ناصر العس>
 لھيب نيران وحمم بركان د مصطفى محمد ناھد سي ٩
 بموت فى حبى لعشقك أحمد سيد أحمد كاسب ١٠

  
ويجدر ا,شارة إلى أنه تم استخدام ب*رامج حاس*ب آل*ى ص*ممت خصيص*ا لھ*ذا ال*ديوان حت*ى 

به وما ھى أفضل عش*ر قص*ائد وأفض*ل خم*س كلم*ات تعب*ر  يقبل للنشرنستطيع أن نحدد ما 
عم*B،  ٥٥٥محكم*ا ق*اموا بتحك*يم  ١١ذل*ك بن*اًء عل*ى رأى عن كل قصيدة مرشحة للنشر؛ و

، وق*د )Information Filtering(نتج لدينا كمية ھائلة من البيانات احتاجت إلى م*ا يس*مى 
عض*و اللجن*ة وال*ذى ك*ان ق*د حص*ل عل*ى  –عب*دJ محم*ود أحم*د ش*عيب . ساعدنا فى ھ*ذا أ

  .)e-commerce(جال وحاليا يتمم الدكتوراة فى م الماجستير فى ھذا المجال
  

وقد ظل ھذا الديوان في فترة إخراجه ھو حلم كل مبدع مشارك به والجميع مشتاق لص*دوره 
مش*رق با=م*ل، فل*م يس*تطيعوا كب*ت  ليكون لھم بمثابة الخطوة ا=ولى والنبراس لمستقبل غادٍ 

علي " اومنھ ،ھذا الشعور بل أفرغوه في إبداعات من الشعر تحمل في معانيھا د$$ت ا=مل
ان خضري   : بأمر الحب ينظم كلماته في شعراء الطرق قائB" حس9

  ... أحبائي
  أقوم ألّم أشيائي،

  ....وأبصركم ْ
  ...فأدرُك أنني منكم ْ 

  !!!!كمثل الحوت في الماء ِ 
  ..أحبائي
    أحبكمو

  !وأنســـــــــــاني 
  ....وأحيا عالًمـــا ثـــــــان ٍ
  ..وليس الحب من أمري

  ...نْ ولـــــك
  !!يقيٌن في الھوي ســــاكن ْ 

  ..وھذا الحب مرتبط ٌ
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  بصدق ٍ يا أحبائي،
  ،"حاءِ "بأمر الــ 

  " ... !!!باءِ "والــ 
  

  :يناجي شعراء الطرق قائB" محمود عزت القاضي"ونجد 
  ش555555باب الط555555رق أس555555عدنا

  

  وس5555555ر القل5555555ب رؤي5555555ـاكم  
  

  فأنت55555555ـم ش55555555ـرف أمتن55555555ا
  

  وحس55555ن الس55555عي مس55555عاكم  
  

  ھل55555تفي55555ا بش55555رى وق55555ـد 
  

  بش5555555ـائر نص5555555ر يمن5555555اكم  
  

  شـ5555555ـباب الني5555555ل أبلغك5555555م
  

  ســ55555555555555ـ#ما وتحي55555555555555ـاتِ   
  

  شـ55555555ـباب الج55555555د ق55555555وتكم
  

  بحس5555555ن يق5555555ين وثبـ5555555ـات  
  

  طـ5555555ـريق الغ5555555د ي5555555دعوكم
  

  ف55555# تخش55555ـوا م55555ن اQت55555ي  
  

  
  

  نظرة حول الديوان
  

س*باب ع*دة منھ*ا س*ھولة �وذل*ك وان بصورة جغرافية الديا$عمال ا$دبية داخل لقد تم تقسيم 
 والمقارنات ب*ين اب*داعات ك*ل جھ*ة واتجھاتھ*ا ا$دبي*ة تحكيم واخراج الديوانادارة طيط وتخ

دي55وان  ١٢قل55ب الكت55اب عب55ارة ع55ن ن إ، ل**ذا ف**وامكاني**ة طباع**ة دي**وان اح**د الجھ**ات منف**ردا
  . ، وقد شمل ديوان القاھرة مبدعى محافظة الجيزة ايضاللمحافظات المشاركة بالمشروع

  :جزاء افتتاحية ھمأويبدأ الديوان بثBث 
  بين يديك... ديواننا  ، بين التخطيط والتنفيذ والتطوير،  شعراء الطرق والديوان

  :مة والمراجع والفھارس، كالتالىوينتھى الديوان بالخات
  ،   الخاتمة
  صدارات ومطبوعات المشروع التدريبية والعلميةإ،   تھتم بالشعر والشعراءمواقع 
  شعراُء الطرقفھرس        ،      كلماُت الطرقفھرس 

وتحتوى ھ*ذه الفھ*ارس عل*ى تبوي*ب مبتك*ر لكاف*ة ا$ب*داعات والمب*دعين وذل*ك بع*د تص*نيفھا 
  .الى كل مبدع وابداع وكل موضمون $بداعبسھولة بعدة طرق للتمكن من الوصول 

  
  

ت5ى وقبل ا!نتقال للجزء الثاني من ھذا الديوان، نتقدم بخ5الص الش5كر والتق5دير لجھ5ود ادار
جامعة القاھرة وكلية الھندسة لتوفيرھما المن5اخ الم#ئ5م للعم5ل الجم5اعي ا!ب5داعي، وال5ذي 

، مع التأكي5د عل5ى أن م5ا ت5م نش5ره بھ5ذا ال5ديوان م5ن آراء ناأثمر ھذا الديوان الذي بين أيدي
عبر بالضرورة عن رأي ادارة جامع5ة الق5اھرة أو كلي5ة الھندس5ة أو المش5روع او يوأفكار � 

عب55ر ع55ن وجھ55ة نظ55ر ورأي مب55دعيھا وق55ت ھ55و يب55ل .  وا!خ55راج لجنت55ى التحك55يم اعض55اء
كتابتھم لھذه ا�ب5داعات، وربم5ا تغي5رت وجھ5ات نظ5ر ھ5ؤ�ء المب5دعين ف5ي الوق5ت الحاض5ر 

  .مختلفةلWمور وأصبحت لھم نظرة 
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  بين التخطيط والتنفيذ والتطوير

  
  

ة دولية متعاقد عليھا بين جامعة القاھرة ھو منح" الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مشروع 
ومؤسسة فورد؛ ويھدف المشروع إلى رفع مھارات الطBب والخريجين من الجامعات 
المختلفة لمساعدتھم على ا$ندماج السريع في المجتمع وصقل مھاراتھم بما يتناسب مع 

ليا والبحوث ويدير المشروع مركز تطوير الدراسات الع.  حاجة البحث العلمي وسوق العمل
جامعات القاھرة، وعين شمس، : جامعة القاھرة، ويشارك في المشروع –بكلية الھندسة 

وسوھاج،  ،وأسيوط، وحلوان، والمنيا، وجنوب الوادي، والفيوم، وبني سويف، وبنھا
 با,ضافة إلى المجلس القومي للمرأة وجمعية جيل المستقبل والصندوق ا,جتماعى للتنمية

  .ومؤسسة فورد
  

وف**ى إط**ار إع**داد وتط**وير مق**ررات تدريبي**ة لتنمي**ة مھ**ارات الخ**ريجين قام**ت لجن**ة تس**يير 
المشروع بمرحلت*ه ا=ول*ى بتحدي*د المھ*ارات ا=ساس*ية الBزم*ة لخ*ريج الجامع*ة لس*د الفج*وة 

لذا تم التعاقد مع . بين احتياجات البحث العلمى والمجتمع وبين إمكانيات الطالب عند التخرج
ين ,ع**داد وت**دريس مق**ررات تدريبي**ة تھ**دف إل**ى رف**ع مھ**ارات خريج**ى أس**اتذة متخصص**

  :الجامعات من خBل برامج تدريبية عدة وھى
  .مھارات البحث العلمى تنمية -٢  .تنمية مھارات التفكير وا,دارة -١
  .تنمية مھارات التدريس لمدرسى الثانوى -٤  .اكتساب المھارات ا"ساسية لمجال ا"عمال -٣
  .المھارات القيادية تنمية -٦  .مدربينتدريب ال -٥
  

طبًق*ا لنظ*ام ج*ودة ش*امل، معتم*ًدا عل*ى " الط*رق المؤدي*ة إل*ى التعل*يم الع*الى"يعم*ل مش*روع 
التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتط*وير وقي*اس العائ*د من*ه، وي*تم تط*ويره م*ن خ*Bل تقي*يم ك*ل 

اف*ة المBحظ*ات ف*ى ا$عتب*ار المشاركين بالنشاط لكل العناصر ب*ه، وتأخ*ذ إدارة المش*روع ك
ول*ذا وبع*د أن .  عند إعادة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتطوير، وي*تم ھ*ذا بص*ورة مس*تمرة

-٢٠٠٢(باللغة ا,نجليزية فى مرحلته ا=ولى  ١٧كتابا منھم  ٢٠قام المشروع بتأليف ونشر 
 ١٩ت*أليف ونش*ر ب) ٢٠١٠-٢٠٠٦(الثاني*ة ا,نتقالي*ة وه ي*، يقوم المشروع فى مرحلت)٢٠٠٥

وبھ**دف  كتاب**ا باللغ**ة العربي**ة تلبي**ًة لرغب**ة العدي**د م**ن المت**دربين ومقيم**ى ھ**ذه ال**دورات،
  .استمرارية ا$ستفادة من مخرجات المشروع

  
مشروع العديد من ا,نجازات، والتي إن دلت على ش*ئ ت*دل عل*ى كف*اءة الولقد حققت برامج 

ومدى تفوقھم في استغBل الم*وارد ) لمشروعمنسقو ا: ٤انظر جدول (القائمين على إدارتھا؛ 
خ*Bل  -المتاحة لھم لتحقيق انجازات تفوق ما كان مخطط ل*ه م*ن قب*ل فق*د ك*ان م*ن المتوق*ع 

 -س**ت س**نوات  -مت**درب، ولك**ن ت**م ف**ي تل**ك الفت**رة  ٣٢٠٠أن ي**تم ت**دريب  -س**ت س**نوات 
ة، وتل*ك متدرب فى الثBث عشرة محافظة المشاركة عل*ي مس*توى الجمھوري* ٨٤٨٢تدريب 

أيضا د$لة علي مدي م*ا تحظ*ي ب*ه تل*ك الب*رامج م*ن إقب*ال كبي*ر م*ن قب*ل ط*Bب وخريج*ي 
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جانب*ا م*ن ) ٣(إلى ) ١(الجامعات المصرية مقارنة بغيرھا من البرامج، توضح ا=شكال من 
  .تطوير المشروع أثناء تنفيذه خBل مراحله الثBث

  
وك**ل ذل***ك بفض***ل جھ***ود إدارات  وق**د حق***ق الموق***ع ا,لكترون**ي للمش***روع إنج***ازات ع***دة

حي**ث ت**م رب**ط مت**دربي المش**روع . )٤ج**دول ( ع**ات والمحافظ**ات المتع**ددةالمش**روع بالجام
بالموقع ليتم التقديم للمنحة عن طريق موق*ع المش*روع ا,لكترون*ي، وك*ذلك تق*ارير الت*دريب 

. يوتقييم**ات المت**دربين ب**ل وي**تم إخ**راج بيان**ات الش**ھادة عب**ر موق**ع المش**روع ا,لكترون**
والجدير بالذكر أن جميع مقررات البرامج متوفرة على الموقع ا,لكتروني ليتع*دي دوره ف*ى 

  .المساھمة بالتعليم عن بعد إلى مساعدة محبي ا,طBع والثقافة
  

  السادة منسقو المشروع بالجامعات والمحافظات ): ٤(جدول 
  الوظيفة  ا!سم  م
بجامع****ة م****دير المش****روع ومنس****ق المش****روع  سيد كاسب. د  ١

  القاھرة
 -ا=س**تاذ بكلي**ة الھندس**ة ووكي**ل الكلي**ة الس**ابق  محمود مجدى عتيبة. د.أ  ٢

 جامعة الفيوم ومنسق المشروع بالجامعة
 -ا=س***تاذ بكلي***ة العل***وم ووكي***ل الكلي***ة الس***ابق  عB حمودة ابراھيم. د.أ  ٣

 جامعة بنى سويف ومنسق المشروع بالجامعة
 -ذ بكلي**ة التربي***ة ووكي**ل الكلي**ة الس***ابق ا=س**تا عازة احمد سBم. د.أ  ٤

 جامعة المنيا ومنسق المشروع بالجامعة
  جامعة أسيوط -بكلية الھندسة المساعد ا=ستاذ  اسامة سيد محمد. د  ٥

 ومنسق المشروع بالجامعة
  جامعة سوھاج -ا=ستاذ بكلية العلوم  أحمد على الخطيب. د.أ  ٦

 ومنسق المشروع بالجامعة
  مدير مركز مبارك لتنمية المشروعات الصغيرة حمد كمال الدينجمال م. د  ٧

 ومنسق المشروع بجامعة جنوب الوادى
  مقرر المجلس القومى للمرأة بمدينة ا=قصر سعاد اسرائيل سعد. د  ٨

 ومنسق المشروع با=قصر
  جامعة جنوب الوادى -عميد كلية الھندسة  عبدJ احمد ابراھيم. د.أ  ٩

 محافظة أسوانومنسق المشروع ب
  جامعة جنوب الوادى -عميد كلية التربية  نصرJ محمد محمود. د.أ  ١٠

 ومنسق المشروع بمحافظة البحر ا=حمر
  جامعة بنھا -وكيل كلية الزراعة  عبده مھدى محمد. د.أ  ١١

 ومنسق المشروع بالجامعة
  جامعة حلوان -وكيل كلية الھندسة  عمرو عبدالحليم أمين. د.أ  ١٢

 سق المشروع بالجامعةومن
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 )١٤٥٠٥(تطور اعداد الذين لم يتم قبولھم ببرامج المشروع التدريبية ): ٢(شكل 

  
ول**م تتوق**ف إدارة المش**روع عن**د ھ**ذا الح**د، ب**ل وض**عت لنفس**ھا خط**ة مس**تقبلية لBس**تفادة 

  :لمستقبلية كالتاليوا,فادة فصاغت خططتھا ا
  
بھ**دف اس**تفادة اكب**ر ع**دد م**ن ط**Bب جامع**ات مص**ر م**ن ھ**ذه المنح**ة، ي**تم التخط**يط . ١

لBستمرار في سياسة زيادة إعداد المقبولين من الطBب المستوفين ,جراءات التقدم وخاصة 
  .طBب المدن الجامعية والذين في حاجة إلي المنحة

  
أكب*ر ق*در ممك*ن وك*ذلك دع*م ) ح*والي ع*ام(المش*روع بھدف مد الفترة المتبقية من عم*ر . ٢

ا$تجاه الس*ائد لمش*اركة الجھ*ات المس*تفيدة ف*ي التك*اليف مم*ا يحف*ز جھ*ات التموي*ل المتع*ددة 
لتمويل استمرار نشاط المشروع؛ يتم التخطيط لمش*اركة الجامع*ات المنف*ذ بھ*ا المش*روع ف*ي 

  .تكلفة التدريب بنسب أكبر
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  تطور أنشطة ومخرجات المشروع بمراحله المتعددةتوضح احصائيات عامة ): ٣(شكل 
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  ١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
بھ**دف العم**ل عل**ى اس**تمرارية المش**روع ف**ي الم**دى البعي**د يمك**ن إع**داد مقترح**ات =ن . ٣

ويم**ول م**ن خBل**ه مش**اريع وب**رامج تدريبي**ة (يص**بح المش**روع برنامج**ا ل**ه أھ**دافا مح**ددة 
  :التخطيط للتحرك في ثBث اتجاھات كالتاليويتم ) متنوعة

  البحث عن تمويل محلى لجھات ذات أھداف مماثلة -
  البحث عن تمويل إقليمي أو عالمي -
المجل***س ا=عل***ى للجامع***ات أو الجامع***ات نفس***ھا، ب***أن تك***ون ب***رامج المش***روع  -

  .التدريبية من متطلبات التخرج
  
ي*تم التخط*يط ,نش*اء معام*ل حاس*ب ف*ي الم*دن بھدف زيادة الفائ*دة للط*Bب المس*تھدفين، . ٤

الجامعية بالتعاون ب*ين الجامع*ات ووزارة ا$تص*ا$ت ث*م تنفي*ذ ب*رامج تدريبي*ة نوعي*ة مكثف*ة 
  .تمول من خBل المشروع لطBب ھذه المدن أثناء العام الدراسي

  
ة بھدف مشاركة الطBب في صنع الق*رار ومتابع*ة أعم*ال المش*روع، ي*تم التخط*يط ل*دعو. ٥

متدربى المشروع للترشيح لعضوية لجنة التس*يير، وإج*راء انتخاب*ات بي*نھم لتحدي*د المنتخ*ب 
  .من الطBب لضمه لعضوية ھذه اللجنة

  
  !!!!شعٍر ذلك دون كنا سوف ننھى ھذا الجزء من الديوان، ولكن ھل يجوز 

  
  :سيد كاسبكتب 

  الكلمة قبل ا4خيرة
  ....................................استنفذتي كل دموعي 

  .لم أعد أملك إ� دمعة واحدة 
  ..............�تتجرئى عليھا 

  فھي النھاية
  

  الكلمة ا4خيرة
  بل دمعة اخيرة .........كلمة  لم تكن

  
  عمر العسال فكتب

ربما يختلف اثنان عل*ى تأوي*ل معن*ى ھ*ذه الكلم*ة ولك*ن $ يختلف*ان عل*ي  ،الكلمة قبل ا$خيرة
ھل ھنا يخاط*ب الش*اعر  ولكن؛ "صادقة ا,حساس"أن أقول أنھا كلمات  ييكف، قوة أحساسھا

يري**د أن يبع**ث  :ول**و كان**ت ال**دنيا فم**ن وجھ**ة نظ**ري أن**ه !أم أن**ه يخاط**ب ال**دنيا؟ !محبوبت**ه؟
برسالة بسيطة مضمونھا كبير أنه $ راحة مع الحياة وم*ن يبح*ث ع*ن الحي*اة فعلي*ه أن يكاب*د 

  .في طريقه ويجتھد
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  ١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ف*ي ص*ورة م*ن الض*عف وال*وھن لط*ول رحل*ة - ال*دنيا" س5يد كاس5ب"ش*اعر وھنا يخاطب ال
 باعتب*ار أن!! (( عن*دما يلق*ى الحي*اة  -فرح*ا  -بأن تكف عنه وتدع له دمعة يجريھا  -الكفاح 

  )).، ففي الدنيا ندفع الضريبة للوصول للحياةدربه وطريقه للحياة الدنيا
  

  مصطفى أحمد ثابتثم كتب 
  خيرةتأويل الكلمة قبل ا4

  
ا    ُنَعانِـُق ُحْلَمَنا ُمْنُذ البَِداَية.. حـبـيــبـي جئتنى يوماً وُكن9

َھاَية.. وأضحت   فمنذ رحلِت عن عمدٍ  Xسنوُن العمِر � تخشى الن  
ْقِت الوَشاَية.. ھجرِت العھَد  ..تركِت القلَب ُعْصفورا جريحاً    صد9

  
  تأويل الكلمة ا4خيرة

  
  ليترك5555ت ھ5555وى ليل5555ى وس5555عدي بمن5555ـز

  

  وع5555555دت إل5555555ى تص5555555حيح أول من5555555ـزلِ   ::
  

  ون5555555ادتني ا4ش5555555واق مھ5555555# فھـ5555555ـذه
  

  من55555ـازل م55555ن تھ55555وي روي55555دك ف55555انزل  ::
  

  غزل55555ت لھ55555ا غ55555ز� دقيق55555ا فل55555م أج55555د
  

5555555ْرُت ِمغ5555555ـزلي  ::   لغزل5555555ي نس5555555ـاجا فكس9
  

  
  عبدالنبي عبدالس#م عباديوكتب 
لكلمت*ي ال*دكتور  ثابت تأويBأحمد مصطفى عمر العسال والشاعر الشاعر  ويأخقدم بعد أن 

الكلم**ة قب**ل (جدي**د لـ*ـ  ھ*ا ھ**و تأوي*ل) الكلم*ة ا=خي**رة(ث**م ) الكلم*ة قب**ل ا=خي*رة( كاس**ب س*يد
  :)ا=خيرة

  
 !صباح ُ الخير يا ُحلوة 

  ص555باُح الخي555ر ِ م555ا ُع555دتي إل555ى ص555وتي
  

  أنـــا المفتـــوُن فـــي زمن5ي وف5ـي وقت5ي  
  

  ــ5555ـك رغـ5555ـم أن الوق5555ـت � يســ5555ـعُ أحبُ 
  

  !؟) أن5تِ  ( ـوقِت متســـعٌ  ب#  وھــل لل  
  

  فأن5555ت ا4ھـــ5555ـلُ ف5555ي حلــ5555ـي وترح5555الي
  

  فـ5ـي ص5متيوأنت البـــوُح فــي قول5ـي و  
  
  

  أحُبك 
  إن ْ             

  تكلمت ِ                  
  على                          

  ... .َمَھـل ٍ                                  
  !!تِ  م ث ع ل ت  إْن أنـــِت ويــَـا الـلـَه                                                         

  في555ا م555ن ف555ي ِش555غاِف ال555روح ق555ْد م555ـرت
  

  دعـــ55ـي قلب55ي يحبـــُـ55ـك كيفمـ55ـا صــ55ـرت  
  

  ِ◌كتب555ت ُ الشعــ555ـر ُم555ذ أبص555رتك يوًم555ـا
  

  لُغت5ـيـون عــــ5ـن يحكـ5ولـْم أحفــلْ بمــا   
  

  ول ُ ف555ي ش555فتيك ُيرب555ـكنيوھـ555ـذا القــ555ـ
  

  !!فــــرفقــــًـا بــــي إذا أنت تكـــلــمـــِت   
  

  !!مرتقبــــ5ـا وأصحـــ5ـو وقتمـــ5ـا شئ5ـت ِ  ◌َ  الصفــــــــراءأنــاُم علـــى رمـــال جفـــونـــك 
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  ١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  بين يديك... ديواننا 

  
  

، حي*ث ار وت*راث الش*عوبب*ات الق*يم وا=فك*تتBحق التغيرات والمس*تجدات بم*ا ي*ؤثر عل*ى ث
تھب من كل جانب رياح التغيي*ر والتب*ديل والتبدي*د أحيان*ا، وف*ي ذل*ك م*ن الخط*ورة م*ا يھ*دد 
أمن الشعوب والمجتمعات وخاصة الس*اعية س*عيا حثيث*ا نح*و التط*ور، ربم*ا تخ*تلط ا=وراق 

مھ*ا عليھا فتتخطفھا ا=فكار المسمومة المھ*اجرة بش*كل دائ*م تح*ط ف*ي ك*ل قط*ر، وتت*رك ألغا
ل**تفقس فيم**ا بع**د ش**تاتا ودم**ارا وانح**B$ معرفي**ا وأخBقي**ا، وتلع**ب دورھ**ا ف**ي إذاب**ة اللحم**ة 

وك*أنھم غرب*اء  -أبن*اء المجتم*ع الواح*د  -الBحمة بين أجيال المجتمع الواحد، فيظھر الجميع 
  !عن مجتمعھم لعدم ا$تساق في تفكيرھم واختBف أھدافھم وسبلھم في تحقيق ھذه ا=ھداف

  
كان التواصل بين أجي*ال المجتم*ع الواح*د م*ن جھ*ة وب*ين أف*راد الجي*ل الواح*د م*ن جھ*ة  ولذا

أخرى ھو طوق النجاة في ھذا الزمن، و$بد أن يكون ھذا التواصل مشروطا بتنمية مھارات 
تطوير، فھ*ذه أدوات ال*زمن ھذه ا=جيال بشكل مستمر وتدعيم قدرتھا على العمل وا$نتاج وال

  .الجديد
  

ج*اء ھ*ذا ال*ديوان ال*ذي ب*ين ي*ديك عزي*زي .. لھذا المطلب وسيرا على ھذا الدرب  واستجابة
القارئ، فھو ثمرة مجھود استمر شھورا لشباب لم يتBق من قبل؛ فھو عمل $ شبيه ل*ه عل*ى 
المس**توى الق**ومي م**ن حي**ث نوعيت**ه واتس**اع المس**احة الجغرافي**ة الت**ي يغطيھ**ا حي**ث ك**ان 

التف الجمي*ع حول*ه م*ن محب*ي ومب*دعي الش*عر عل*ى اخ*تBف  ا$حتفاء بالكلمة الشاعرة ھدفا
  .تخصصاتھم إعBًء لشأن الكلمة وتقديرا لدورھا في حياة الناس

  
إن الذي بين يدينا ا]ن ھو ديوان شعري تقرأ فيه إب*داعات لش*باب مب*دع م*ن مختل*ف أرج*اء 

م*ن مش*روع  المحروسة وقد وجدت ھذه ا,بداعات من يأخ*ذ بي*دھا إل*ى الن*ور ب*دعوة كريم*ة
وق*د  .My.Pathways.cu.edu.egي لكترون*الطرق المؤدية للتعليم العالى من خBل الموقع ا,

وجھت ھذه الدعوة إلى مبدعي مصر م*ن ط*Bب وخريج*ي جامعاتھ*ا لك*ي يب*دعوا قص*يدتھم 
ا=م الت**ي تش**ھد عل**ى إب**داعھم أم**ام ا=جي**ال القادم**ة، ھ**ي مب**ادرات ش**عرية م**ن مت**دربي 

عدي**دة وعميق**ة ومعظمھ**ا $ ي**رى الن**ور، ل**ذا ت**م ف**تح ج**زء م**ن موق**ع وخريج**ي المش**روع 
  ".شعراء الطرق"المشروع لمن يرغب أن يضع شعره الذي أبدعه ليقرأه الجميع في ديوان 

  
وفور إطBق ھذه الدعوة ھبت نسائم الشعر وا,بداع من ك*ل أنح*اء المحروس*ة لتؤك*د أص*الة 

أنفسھم وعن حبھم لبBدھم وإخBص*ھم لھ*ا، فيق*ول  أبنائھا وقدرتھم على ا,بداع والتعبير عن
ال" الشاعر   :في حب مصر "عمر العس9
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  ١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ق555555ُم َح555555ـلX اس555555ـَمَك بالُعـ555555ـ# وال555555ـبانِ 
  

  أن مصـ5555555555ـَر أم5555555555ـَُك درَة ا4كـ5555555555ـوانِ   
  

  بالث5555ـنا المج5555د واسع5555ـدْ  ءواظَف5555ر ب5555وط
  

  واطل55555ق لخ55555ـيِل الفخـ55555ـِر ك55555لَ َعـ55555ـنانِ   
  

  ــ5555555ـنىَق5555555د ك5555555ـان للت5555555اريِخ إرٌث فاغت
  

  م55555555ن ذكـ55555555ـِر أجـ55555555ـداٍد ذوي شـ55555555ـانِ   
  

ج5555وا دھـ5555ـًرا أط5555اَح ب5555ِه ال5555ـردى   إذ تو9
  

  ت5555555اَج الخلـ5555555ـوِد وِذك5555555ـرياُت زمـ5555555ـانِ   
  

  ھ55م ف55ى ال55ـوغى كص55قوِر بط55ٍش غادي55هْ 
  

عـ555555ـيَن الج555555انى   Xص555555وَب الـ555555ـعدا وُمَقط  
  

  ف5555555إذا َتجـ5555555ـب9َر جائ5555555ـٌر ف5555555ي معـ5555555ـقلِ 
  

  َبَعـ5555555ـثوا إل5555555ـيِه مشـ5555555ـيبي الول5555555ـدانِ   
  

َر سـ55555555ـائلٌ ف55555555ي بق55555555ـعةٍ    وإذا َتعـ55555555ـذ9
  

  س5555555اقوا إلـ5555555ـيِه َغ5555555ـمامَة ا!حس5555555ـانِ   
  

  وإذا َت5555ـرب9َص ف5555ي الخ5555#ِء ل5555ـھم فت5555ى
  

  َوَج55555555َد العـ55555555ـيون قـ55555555ـناتھا بس55555555ـنانِ   
  

  م5555555ا راَح َيرق5555555ـُب إذ ي5555555ـرى أجفاَن5555555ـهُ 
  

  َمقــ55555555555ـروحًة مفقـ55555555555ـودة ا!نس55555555555انِ   
  

  وإذا تع5555ذَر ف5555ي المس5555يِر لھ5555م خـ5555ـطى
  

  َن أم555555انييعـ555555ـاَب ُمحقق555555ـداس555555وا الص  
  

  ف5555إذا رأوا ف5555ي الس5555يِر خي5555ًرا أس5555رعوا
  

لَ القاص5555555ي ل5555555ـھم بال5555555ـداني     َفَتــ5555555ـَبد9
  

  
  

  يا	بداع التفاعل
  

بتفاعلي*ة عالي*ة م*ن حي*ث طريق*ة جم*ع " ديواُنن*ا... شعراُء الطرق "وقد اتسمت ھذه التجربة 
إبداعه في مظروف ثم ينتظر أن ا,بداعات وتنظيمھا بالشكل المBئم، فما كان المبدع ليرسل 

ي**راه منش**ورا ب**ل راح المب**دعون يرس**لون إب**داعھم بالبري**د ا,لكترون**ي ت**ارة وت**ارة أخ**رى 
ينش**رونه عل**ى موق**ع المش**روع بش**كل مباش**ر حي**ث النش**ر مت**اح للجمي**ع دون قي**ود تح**د م**ن 

  .، في ضوء اتفاقية استخدام الموقعمإبداعھ
  

وھ*ذا ھ*و ) Open Access Information(تاح للجمي*ع وتتبع إدارة المشروع سياسة النشر الم
عين ا,بداع م*ن حي*ث ش*مولية ا=داء، ف*نحن $ ن*تكلم ع*ن الش*عر فحس*ب، ا=م*ر ھن*ا يتعل*ق 
بصناعة ا,بداع عن طري*ق الوس*ائط التكنولوجي*ة المتع*ددة فنض*من ب*ذلك إب*داعا ينطل*ق م*ن 

ع جديد، وھا ھي القص*يدة تقف*ز الواقع ثم يلمس ما يلمس من فضاءات الوجود لكي يعود بواق
ل**ى فض**اء مت**وھج مش**حون ب**روح م**ن ف**وق ال**ورق وتف**ارق القاع**ات وا=مس**يات الب**اردة إ

  .العصر
  

إن ما يلفت النظر في ھذه التجربة أنھا كادت تحسم سؤا$ ص*عبا ع*ن إمكاني*ة ق*راءة ا,ب*داع 
لت*ي تل*ت العدي*د م*ن يا والتفاعل معه وربما يتبدى ذلك من خ*Bل التعليق*ات اإلكترونالشعري 

القصائد وا=خبار المنشورة بالموقع، لم يكن ذلك بشأن الش*عر فق*ط ب*ل ك*ان التفاع*ل يخ*تص 
بك**ل إب**داع مق**دم عل**ى الموق**ع، ل**م يك**ن ص**احب ا,ب**داع ا=ساس**ي ھ**و الBع**ب الوحي**د ب**ل 
يشاركه الجميع من أجل الوصول =فضل التصورات وا=ش*كال فيم*ا يتعل*ق بك*ل أج*زاء ھ*ذا 

  ). الغBف والمحتوى الداخلي(ان الديو
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وھو ما أكد الحضور ا,لكتروني للش*عر وا,ب*داع وب*زوغ م*ا يع*رف بالقص*يدة التفاعلي*ة ف*ي 
وھ*و م*ا تجل*ى ) يض*يفون إلي*ه حس*ب رؤاھ*م(أدبنا المصري التي يتفاعل قراؤھ*ا م*ع نص*ھا 

ع المش*روع ك*ٌل الت*ي ارتجلھ*ا ش*عراء ال*ديوان عل*ى موق*) لبيك اللھم لبيك(بالفعل في قصيدة 
حسب رؤاه، حيث بدأ احدھم با$رتجال ثم اشتبك الجميع مع النص، فبدا ا,بداع وكأن*ه عل*ى 

  :*شعراء الطرق مجتمعينقلب قصيدة واحدة، يقول 
  

  لبيك اللھم لبيك
  

  س555555لْ ك555555ل راحل555555ة 4ٍرض المص555555طفى
  

  خيـ55555555ـر الـدع55555555ـاء 4ِھلن55555555ا وذوين55555555ـا  
  

  واش5555حذ ْق5555واك وق5555ل لھ5555م ي5555ا مرتج5555ي
  

  ع555555555555ـوا لـل555555555555ـه أن يعـلين555555555555ـايتضـر  
  

  ي5555ـا واس5555َع الغف5555ران ي5555ا ب5555اب الرج5555ـا
  

  ي555555ا ذا الم555555ـراحم ي555555ـا عظيم555555ا فين555555ا  
  

  عب55555ٌد ض55555عيٌف يرتج55555ـي من55555ـك النج55555ـا
  

  !م55555ن ھ55555وٍل ي55555ـوم ٍك55555ـن لن55555ا ش55555افينا   
  

  بتذكـ55555555ـر الويـ55555555ـ#ت أرج55555555ع باكي55555555ـا
  

  !أ� تنجين555555555ا؟: وأق555555555ول ي555555555ا رب555555555ي  
  

  لبي55555ـك أعل55555ـم ُ أنن55555ـي ق55555د ك55555ـان ل55555ي
  

  ش55555555يٌن � ي55555555ـروق الدينـ55555555ـاعم55555555لٌ م  
  

  فخلعت55555555555ـه وكف55555555555ـرت بالب55555555555ـاقين إذ
  

  !أن555555555ت الكبي555555555ُر وأك555555555رُم الباقين555555555ا   
  

* * *  
  لبي5555ك ھاج5555ت ف5555ي الط5555واف ع5555واطفي

  

  ي555555ـا ن555555ـور وجــ555555ـه كالض555555ياء مبين555555ا  
  

  وإل5555ى رحاب5555ك نخط5555و خط5555وات الھ5555دى
  

  ون5555555روح ُنس5555555بُق فرح5555555ة الس5555555اعينا  
  

  لبي555555ك رب555555ـي ق555555ـد عـرف555555ـت م555555ـآربي
  

  )ل555555ى الحج555555از جنين555555الم555555ا رحل555555ُت إ(  
  

  )� ص5555بر ل5555ي �ص5555بر ل5555ي � أص5555برُ (
  

  !وال555555555ذنُب أنھ555555555ك ھام555555555ًة وجبين555555555ا  
  

  أقسم5555555ـُت أن أطـ5555555ـأ المدين5555555ـة إنھ5555555ـا
  

  بنسيمھـ5555555555ـا وعبيرھـ5555555555ـا تشفينـ5555555555ـا  
  

  سـ555555ـارت إلي5555555ك ركائب555555ـي ولطـ5555555ـالما
  

  علق555555555ت قلب555555555ـي بالبقـي555555555ـع س555555555نينا  
  

  ذي مك5555555ـٌة قص5555555ـد الزم5555555ـاُن ديارھ5555555ا
  

  !ًة ويقين55555555اُمل55555555يء الزم55555555اُن س55555555كين  
  

  ھ5555555ذا العقيـ5555555ـق وسفحـ5555555ـه فWجل5555555ـه
  

  ھاج55555555ت دموع55555555ـي لھف55555555ـًة وحنين55555555ا  
  

  :وج555ع ٌ عل555ى ط555رف القص555يدة ق555ال ل555ي
  

  !"أبكيتن55555555ي ي55555555ا أھ55555555ون الباكين55555555ا"  
  

***  
  يـ55555ـا سيـ55555ـد الرس55555ـل الك55555رام تحي555555ة ً

  

  �زال ھ5555555ديك ف5555555ي ال5555555ورى يس5555555قينا  
  

  مـ555555ـاذا يقـ555555ـول ُالمادحـ555555ـون وإنم555555ـا
  

  !!رون5555555ازك5555555ـاك رب5555555ـي أعص5555555را وق  
  

  صلـ5555ـى علي5555ك الل5555ـه ي5555ا خي5555ر ال5555ورى
  

  م55555ا ھ55555اَج ش55555وٌق ف55555ي الف55555ؤاِد دفين55555ا  
  

  
ال، أس*امة محم*د ف*ؤاد، : لفيف من شعراء الطرق ھاھذه القصيدة كتبھا وشارك في* عمر العس>

إيمان أبوبكر، عبدالنبي عبدالسBم، ناھد سيد، آية محمد ابراھيم، أس*ماء عب*دالكريم، ياس*مين 
  .مصطفى أحمد ثابت أمل دندراوي، أحمد النادي، أحمد حسني، قطب، علي حسان،
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  إبداع الواقع/ واقع ا	بداع 
  

والمتأمل للواقع ا=دبي يلحظ بونا شاسعا بين ما يكتبه المبدعون وما ينش*ره الناش*رون وذل*ك 
ب**الرغم م**ن اعترافن**ا بض**خامة م**ا ينش**ر، ل**ذلك ك**ان $ب**د م**ن إب**داع واق**ع مختل**ف تق**ف في**ه 

لدولة التعليمية والتدريبية جنبا إلى جنب مع الناش*رين لjب*داع الش*عري وا=دب*ي، مؤسسات ا
واقع تؤدي فيه الجامعة دورھا المجتمعي من حيث احتضان أبنائھا بحيث تكون ھي حاض*نة 
ا,بداع و$ يتوقف دورھا مع أبنائھا المبدعين عند عتبة التخرج بل تتابعھم لتؤكد موھبة م*ن 

م، =ن مثل ھذه التجارب التي تحتفي بالمبدعين الشباب من وطنن*ا تمكنن*ا ھو جدير بذلك منھ
  .من رسم خريطة مستقبلية لjبداع وتحديد ا$تجاه الذي يسير فيه

  
مش*روع الط*رق "توالت كلمات الشكر والثناء م*نھم عل*ى ...  شعراء الطرقولمسة وفاء من 

والذي ھو متكف*ل بنش*ر ھ*ذا امعة القاھرة بجوالقائمين على إدارته " لتعلم العاليإلى االمؤدية 
ال**ديوان م**ن حي**ث قناع**ة الق**ائمين عل**ى إدارت**ه بقيم**ة تل**ك ا,ب**داعات، وحمل**وا عل**ى أكت**افھم 

  .مسؤولية النھوض بھؤ$ء المبدعين ووضعھم على بداية الطريق الصحيح
  

دا ھ5ّو "تق*ول ف*ي قص*يدتھا " س5ناء مص5طفى أحم5د"الش5اعرة   -على سبيل التمثيل  –فنجد 
  ":أفضل قرار

 
  النھاردة أنا جايه شايله

  بين ايديا كلمة حلوة ووردتين
 وردة للعقل اللي فكر إن كفه تبقى شمعة بألف عين

  بس دى مش أي كف
  وللي زى عيونه تلقى أي عين

  واحة خضرا وجنة طارحة وفكر عالي حبتين" سيد"كف 
  حبة تملى عقول شبابنا بالتحدي والعزيمة والطموح

  جوه روحھم للتميز ألف روححبة تخلق 
  حبنا " كاسب" يالل" سيد"جل � هدّيا ورد

  واللي نّور دربنا
  أما تانى وردة مّنا للعيون السھرانين

  اللي تعبوا واللي حاضروا واللي كانوا مبدعين
  واللي خلوا الفكر يعلى
  واللي خلوا العلم يحلى

  واللي علّوا الحلم حتى حط بينا ع السحاب
  كان تملى بره منھم سور ضباب... لف باب واللي فتحوا أ
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س55يد "برقي**ة ش**كر =س**تاذه ال**دكتور " عب55دالنبي عبدالس55#م عب55ادي" ويبع**ث ش**اعر الط**رق
  !!"رُجل " تحت عنوان" كاسب

  
...رجل ٌ.  

  !ستعرفه  القصيدة ُ بعد حين ْ 
   سيعيد ميقات  الزمان إلى الزمان

  .. المكان إلى المكان يعيد ترتيب
  ربايعيد قلبا ھا

  طردته أشباح القبيلة ِ 
  !ثم عاد تقوده سحب الحنين ْ 

  ...◌ٌ  رجل
  ..◌ُ  إ�ه  وليس أمامنا
  يعرف حزننا،

  ِ◌ أمام أشباح الزمان الصعب ِ لكنه صعب المران
  !  منتصب ٌھنالك

  ..فوق تبة الحلم الذي � يستكين ْ
  !؟ قد غابْت بعيدا/ من قال أن قصيدة مشبوبة بالحلم 

  !اية تستثير العاشقين البد ... إنھا تقف
  
  
  :عن شعراء الطرق فتقول "أسماء السيد عبدالكريم"تكتب و
  

  لنا شعراء طرقْ كُ 
  ودا حلم وجمعنا كلنا
  وكمان عشناه بقلبنا

  الكتاب يضمناواتمنينا إن 
  ويجمع أعمالنا كلنا

  !! لنا شعراء طرقْ وكُ 
  

  خطوة بخطوة ابتدينا
  حقيقة وبتتبنى على أيدينا

  ريق سميناوفى بداية الط
  وأتوكلنا على المولى وھو اللي حمينا

  !! لنا شعراء طرقْ وكُ 
  

  بريئه هوكانت فكر "كاسب" قدمھا هفكر
  هما كانتش حلم دي طلعت حقيق

  ومعاه أعضاء لجنة عمر وياسمين وناھْد 
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  ومحمود ومحمد جايين ومعاھمْ 
  وأيدين بتساعدْ  هكر وعمل وحيافِ

  دْ عشان نبنى بكره ونعيش الحلم الواع
   !! لنا شعراء طرقْ وكُ 

  
  

  :رمصوفى حب حب ل فى قصيدتھا "ناھد سيد مصطفى"تكتب و
 

  أنا ف5ي حب5ك ي5ا مص5ر يام5ا غني5تْ 
  

  !!ومھما كان عمــري ما اشتكيتْ   
  

  عم55ري انت55ى مصــــ55ـري حي55اتي
  

 حبيـ555ـتْ أن555ا وطنــــــ555ـي اللــــ555ـي   
  

  اف555ي قلبـــــــ555ـي وعنّي555 مصــــ555ـر
  

 ي في55ـه تربيــ55ـتْ وطنــ55ـي اللـــــ55ـ  
  

  عش5555ت فيــــــــــ5555ـه وكبــــــ5555ـرت

  

 وعلــ555ـى أرضـــ555ـه أنـــ555ـا مش555يتْ   
  

  حب55ـي عمـــــ55ـري م55ا أنس55اكي ي55ا
  

 مھمـــ555ـا رحـ555ـت ومھمـ555ـا جيـ555ـتْ   
  

  بدمــ55ـى أف55ديكي يــــــ55ـا وطنـ55ـي
  

 بــــروحـــ5555ـي مــــ5555ـا اھتميـــ5555ـتْ   
  

  عايشـــــ55ـه جــ55ـوه قلب55ـي يانتــ55ـ
  

 حبــــ555ـك أنــــــ555ـا ارتـــــ5555ـويتْ وب  
  

  دايمــ55ـا باشتـ55ـاق ل55ك يــ55ـا مص55ر
  

  وت#قينــــ555ـي ليكـــــ555ـي حنيـــ555ـتْ   
  

  
  

 ش**اعر  -ل اعل**ى س**بيل المث** –فنج**د ومص**ر وحبھ**ا ووح**دتھا ف**ى قل**ب ك**ل ش**اعر طري**ق 
  :"روحدتك يا مص" رائعتهقول في ي" محمود محمد على كامل" الطريق

  
  ــ55ـر كــ55ـ#م كـتـي55ـر ينقـــ55ـالْ ف55ي وحـدت55ـك ي55ـا مص

  

  كــــ5ـ#م طــال55ـع مـ55ـن القل55ـب بـ55ـدون أي إبـتـ55ـذالْ 
  

  المص55ري فيك55ى مص55ري م55ن الجن55وب أو الشم55ـالْ 
  

  ھدف55ه ف55ي الحي55اة حـ55ـب الح55ـق والخي55ر والجم55ـالْ 
  

  ونـاسـھـ55ـا طـيـبـي55ـن وكمـــــ55ـان و�د حــــــ55ـ#لْ 
  

  
  ألـ555ـف مــ555ـوالْ  ي بيتق555الف555ي وحدتــ555ـك يـ555ـا بل555د

  

  والل55ي بـ55ـاع ضميـ55ـره 4ج55ل حفن55ه م55ن المــــ55ـالْ 
  

  وعايــ55ـز ي55ـوم يفـ55ـرق ب55ين الصليـ55ـب والھــــ55ـ#لْ 
  

  عمــره م5ا ينــ5ـول م5ـراده 4نـ5ـه مـ5ـن المحــــ5ـالْ 
  

  يفــــ55ـرط أخ ف55ي أخـــــ55ـوه وا4ب ف55ي العيــــ55ـالْ 
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  ة العلماءقب... طريق ا�مل ... ديوان القاھرة 
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  قبة العلماء... طريق ا�مل ... ديوان القاھرة 
  
  

  قريت555555ي وداع555555ـا حــ555555ـان الرحي555555ل
  

  حـ5555555ـقا قريت5555555ي خـ5555555ـطب جلي5555555ـلْ   
  

  لك5555555ن بھ5555555ـذا قــضـــ5555555ـت الحي5555555اة
  

  وأي555555ن لقض555555اء الح555555ـياة المزي555555لْ   
  

::::::::::::::::::  
  أخـ555ـذت كتاب555ـي وقلمـ555ـي الفصيـ555ـح

  

  وعقل55555ي وعلم55555ي ودين55555ي ينـي55555ـلْ   
  

  إل5555ـى الـقــــــــ5555ـاھرة وأم الــمــ5555ـدن
  

  ن5555555ـزلت بھ5555555ا وخ5555555ـاف النزي5555555ـلْ   
  

  لـ5555ـكن وج5555ـدت أنـاســــــ5555ـا كـرام5555ـا
  

  وعلم555555ا وعم555555# وھـ555555ـذا الدل555555ـيلْ   
  

  إنـ555ـي اكت555ـسبت" ك555ـاسب"أس555تاذي 
  

  وأش555555ھد أنـ555555ـك صـ555555ـبر طوي555555ـلْ   
  

  وعــقــــ555ـل وق555ـلب ولسـ555ـت أن555ـافق
  

  يــعـل5555555ـم رب5555555ـى عن5555555ه أمـيــ5555555ـلْ   
  

  جـامعـــ555ـة الـعل555ـم حـي555ـاك ا!لــــ555ـه
  

  وخ55555555ـير رب55555555ى علي55555555ك يسـ55555555ـيلْ   
  

  دعـ5555ـوت الجامـع5555ـات أري5555ـد شبھ5555ـا
  

  فـم55555555ـا أت55555555اني يومـ55555555ـا مث55555555ـيلْ   
  

  قـــــــ5555ـادك زم5555ـنا" بعل5555ي"أكـ5555ـرم 
 

  نج555555555اك م555555555ن ك555555555ل ا4زم555555555ـاتِ  
 

  البش555رى" بحسـ555ـام"ص555ـرح العل555م 
 

  حس55555اما يقھ55555ر س55555طو الظـلم55555ـاتِ  
 

  
ان "الطرق لشاعر  "ا4مل طريق"من قصيدة    جامعة المنيا – "بصيرعبدالمحمود حس9

  
  

ُ جـِ  العلمـ555ـاءِ  ي555ا قب555ـةَ    طـالــبـ555ـاَ  كِ ئـت555ـ
  

  ف5555ي رفـقــ5555ـة ا4صـح5555ـابِ  للعلــ5555ـمِ   
  

  الع5555ـ# إن5555ي الجن5555وبي ال5555ذي طل5555بَ 
  

  الك55555ـتابُ  لـنـدائ55555ـهِ  فاخضـوض55555ـعتْ   
  

  أغلق555ت مــ555ـن خلف555ي جمي555ع مك555اتبي
  

  د م55ع الطــ555ـ#بِ للبـ55ـدء مــ55ـن المھ55  
  

  مفتــ55ـشٌ  العلــ55ـومِ  أس55ماءِ  أن55ا فــ55ـوقَ 
  

  يجعلن55555ي ذا أنس55555ابِ  عــ55555ـن ع55555ـلمٍ   
  

::::::::::::::::::  
  بعلمـھـ555ـن خوالـــــ555ـدٌ  أيـ555ـن الذيـ555ـنَ 

  

  فأن55555ا الـعليــ55555ـل وقربھ55555ـن مط55555ابُ   
  

  ھ555ل أم555ة العلـ555ـم الت555ي قام555ـت بنـ555ـا
  

  ذھب55555ت وزال ببعدھــ55555ـا ا4حبـ55555ـابُ   
  

  عل5555وم فبع5555د أھ5555ل القاھـ5555ـرةتبك5555ى ال
  

  فتـــ555ـح ا4بــ555ـوابُ تُ  حلفـــ555ـت ب555ـأ�  
  

  
  جامعة سوھاج –" علي عادل ضيف"الطرق لشاعر " قبة العلماء... القاھرة "من قصيدة 
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  ٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  وصف مبدعى القاھرة

  
  ا�سم كامل

  توصيف النفس  )الكنية(

  أحمد سيد أحمد كاسب
  )كائن(

  يعطـ**ـه غي**ري...  م ول**ـنم**ـن ومـ**ـا ل**ـ...  أن**ا م**ن وھبن**ي رب**ـى
  يعج**ز أن يعل**ـن عن**ـه لس**اني   -م**ن ف**رط حب**ي ل**ـه  -أبـــ**ـاً  

  عم**ري وحي**اتي...  وم**ن غيرھ**ا تس**كن...  أمــ**ـاً تــمل**ـك قلب**ي
  عش***قي لمBك***ي...  وأي***امي ستبرھـ***ـن...  ومس***تقبلي روح***ي

  وأفخ**ر ب**و$ئي...  واب**ن س**يٍد وفاطم**ةٍ ... ، عب**ُد ا,ل**هأن**ا أحم**د
  

ب إيمان إيھا
  عبدالحليــم الصياد

  

  بعيش في الكون،
  كأني بكون أنا الملكه 

 ما ليش قصور... ما ليش عرش 
  ما ليش أراضى أو بحور 

  ما ليش عطور... ما ليش مظاھر ... ما ليش جواھر 
 !لكن بعيش أنا الملكة 

 و لو في الدنيا ميت ملكة أو ألف أو مليون
  !إيه المانع إني أكون أنا كمان منھم ملكة ؟

  جھاد سيد أحمد 
  )بنت الفجر(

  والرقة أصٌل في الوجودِ     أنا مْن أبصَر ا=عمى جمالي
  !!والدموع سوابق الورودِ     كْم من خاطب ٍ أرجعُته يبكى

  جورج سمير لويز
  )كائن فضائي(

  ك***ائن فض***ائي أوق***ات بح***س إن***ي
 

  البعي***د أب***ص أ$ق***ى م***ن م***دارى
 

  ن*ازلين ف*ي بع*ض دب*ح الناس كلھم
 

  ف**اكرھم مع**ين تري**اقي وأن**ا كن**ت
  

  رحاب محمود أحمد 
  )اخت الوفاء(

أح**ُب الش**ريعة ا,س**Bمية واللغ**ة  ،فت**اة ٌمس**لمٌة مص**رية ٌأزھري**ةٌ 
وأنا من أبوين أخلصا ف*ي  -على قلة بضاعتي  -العربية والشعر 

تربيتنا علي المبادئ بطريق القدوة أو$ً، والتوجيه والنص*ح ثاني*ا 
  َكُبَر أْو َصُغرَ  ،ضل علىوأختم بدعائي لكل من له ف

  ةريھام زكريا أبو طاق
  )صوت القلم(

  م******ش ع******ايزين ش******ھره و$ فل******وس و$ مج******د
  

  ع******ايزين ص******ـوتنا يك******ـون مسم******ـوع بج******ـد
  

  بك***ل أخ***ـBق وأدب وم***ن غي***ر م***ا نزع***ل ح***ـد
  

  !!كن**ا قلن**ـا م**ا خلين**ـا  يغي**ر،وي**ا ري**ت الك**ـBم        
  نقول عملنا اللي عليناعلشان يوم الحساب نقدر                   

شيرين محمد حسن 
 محمد الشھاوي

الصديُق الوحيد الذي يسمعك بB كلٍل ويحف*ظ أس*رارك إل*ى ا=ب*د 
ھ**و القل**ُم، ال**ذي أقس**م ب**ه رب الع**المين ع**ز و ج**ل، ل**ذلك عن**دما 
تريد الراحة من الھموم، فانتزع قلما واحِك له عن ك*ل م*ا يج*ول 

  ! بخاطرك حتى تسكن آ$مك



  قبة العلماء... طريق األمل ... ديوان القاهرة   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )تكملة( عى القاھرةوصف مبد
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

عبدالرحمن على محمد 
  محمود

  )ابن الشاعر(

  َرأَي**ُت الشعـ**ـَر ل**ي خي**َر دواٍء      وتصريـ**ـٌح بم**ا َنْفس**ي ُتَكنl**ي
**ُر َعـ**ـن َحَي**اِتي      بَِق**ْدر َتَج**اُرٍب َبُنفُ**وِس َق**وِمي lفش**عرَي $ ُيعب  

**عَر بح**راً ِم** lي َرأَي*ُت الش** lن َجَم*اٍل      َفلَي**َت بِِش**ْعِرَي الَبْحــ**ـَر ُيَغن  
  

محمد إبراھيم إبراھيم 
  سالم

  !أحقًقھاسأظل ُ أ$حُق أمالي حتى 
  !حثت ُ عن أمال ٍ أكبر كي أ$حقھا، بفإذا حققتھا

  ...فقْد اكتشفت ُأن متعتي في الحياة 
  !ھي ا,صرار على النجاح

محمد عمر حامد 
  عميره

  ،  =داوى مأساتيملأكتُب عن ا=
  وأكتب عنھا فأعرف ذاتي

  ،  ُھْم سر بسماتيديني،  حبيبتي، وطني
  !بصفَحاتي وعويُل حزنھُم يصُرخُ 

مروة محمد أحمد 
  قادرعبدال

  !!دودة أنا 
  !!أغلف نفسي بألف شرنقة وكأنني أحمى نفسي من الحياة 

وجدت قلمي أفصح .... لم أدرك أنني أصبحت فراشة إ$ عندما 
ا يدور بداخلي، عندما استطعت أن أحطم كل قحدي يود ث عم>

صورة  ، ورأيتھا تتشكل فيھمي وألقى بھا على ذلك الورق
معنى أوسع من ذاتي، أوسع من ، ظننت وقتھا أن لھا خواطر

  !!، لھا معنى كل ھم أنساني مشابه ھمي
محمد عبدJ ھاني 

  الحلوانيمحمود 
  )ھاني الحلواني(

  ...ق ٍالفسيفساُء فٌن را
  !ُصنعه بكلماتي  أحاول

خالق عبدالھند 
  ظاھرعبدال

  )ةحدوته مصري(

  ...عينيا حزينة وقلمي كسير 
 !ولكن في قلبي مفيش مستحيل

  ...بحب الحياة و أخاف منھا 
  !وأموت في الطبيعة و أخاف غدرھا 

  . ..وعمري ما أقول كفاية بقى 
  !=ن الحياة في الثبات مشنقة
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  ٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )كائن(اسب أحمد سيد أحمد ك
  بموت في حبي لعشقك -١

 أمل شوق حلم غزل عشق
  
  ...بحبك

  ... تسوى إيه كلمه بحبك 
  وسط جبال حبي ليكي 

  ...  بعشقكْ 
  ... ھو إيه العشق أص#

  إن ما كانش لنور عينيكي 
  ... روحي منكْ ...  قلبي عندك
  ده على بعضي ملككْ كلى ك

  
  ...  بموت في حبي لعشقكْ ...  بعشق موتى في حبكْ 

  بحب عشقي لموتى فيكي
  

  ...  في بعدى عنك النقص عمري ما حسيته
  علشان في بعدك كل عمري أنا نسيته

  من غير روحْ ... من غير قلْب 
  من غير حياه... من غير عمْر 

  اه فع# يمكن أحسْ ... بعد ده كله وممكن أحْس 
  حساسي في بعدك إحساسي بعدم ا!حساسْ إ

  
  

  ..بموت في حبي لعشقك...  بعشق موتى في حبك
  بحب عشقي لموتى فيكى

  
  ...تسوى إيه عندي عينايا

  لحظة عدت مش شايفاكي 
  ... وتفيد بإيه أص# إيدايا

  في يوم كئيب مش لمساكي
  ... بسمع على أمل اسمع صوتك

  عايش على أمل أبقى معاكي 
  

  بموت في حبي لعشقك... في حبك بعشق موتي 
  بحب عشقي لموتى فيكى

  
  قال فاكر في جماله ھيمانْ ... شافني سرحاْن  ١٤قمر 
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  ٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  دايما نورك ھو الكسبانْ ... وd ده واھم �زم يعرف 
  قدامك ھو أكيد خسرانْ ... ما ھو لو جينا نقول يا جمال 

  ومن تانى يوم يرجع زع#نْ ... يعرف قيمه نفسه بسرعة 
  

  بموت في حبي لعشقك...  ق موتى في حبكبعش
  بحب عشقي لموتى فيكى 

  
  الشاھد على حبي ليكي ... الواحد ھو ربي 

  ا�تنين بقوا ملك أيديكي... وا�تنين كانوا قلبي وعقلي 
  والت#ته دول منى ليكي

  بحبكْ 
  بعشقكْ 

  بموت فيكي
  
  

  )كائن(أحمد سيد أحمد كاسب 
  كانت -٢

 ذكرى تحرر تمرد  شوق  غزل
  

 كانت فاكره
 إن الكون بيدور حوليھا
 إن الشمس بـتشرق ليھا
 إن الشمس وھى بتغرب

 قال ھتموت وبتبكى عليھا
 

 كانت عارفه
 أنى بحبھا حب كبير

 واقبل أضحى عشانھا كتير
 إني لو اقدر مش ھاتأخر
 ريرأخلي حياتھا حرير في ح

 
 كانت واھمة

 إن حبي حب أعمى
 إن فرحى ما لوھش معنى
 انى جرحى مش جريمة
 إن دمعي ما لوھش قيمه

 
 كانت ما كنتش أنا �زم أكون
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  ٢٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ما ھو مش ممكن أعيش مسجون
 أنا من بكره أكيد ھاتمرد
  يمكن أغير طعم الكون

  
  

  )كائن(أحمد سيد أحمد كاسب 
  نفسي أنامْ  - ٣

 أمل حلم ھيام ھروب صراع
  

  نفسي أنامْ 
  حل وحيد ھايھد آ�مْ 

  لما الكل يروح ويسيبكْ ...  لما عذابْك يبقى نصيبكْ 
  يبقى الحل إن أنَت تنامْ 

  
  

  نفسي أنامْ 
  نفسي أنام أيام وأيامْ 

  مْ مليـــون حـلـم من ا4حـــ#...  على ا4قل في نومي ھاحققْ 
  كله أكيـــد ھايكـــون أوھـامْ ...  ھعيــش حياتي ومش ھادققْ 

  
  نفسي أنامْ 

  بس حرام لو قلت ھنامْ 
  واللي في بالى ده تقل جبالْ ...  النـــوم عايز راحـــة بـــالْ 
  بيكسر فيه مليـــون شــ#لْ ...  بالى ده مجـرد طفل صغير

 
  نفسي أنامْ 

  يت و� أقــوم مقتـــولْ أنام م...  أرجوك ساعدني يمكن تقولْ 
  
  

  )كائن(أحمد سيد أحمد كاسب 
  سد - ٤

 تيارخا حيرة مفاجأة ندم تضرع
  

  في يوم كان �زم أختـــار        واخترت طريقي بجـــــد
  بســـد وبعـد سنيــن محتـــار        فاجـأتني الدنيــا

  ندمت عيوني وبادمـــع وھابكي
  وقفت حياتى وباصرخ وھادعى
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  ٢٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ارحمــني ربـى ما ليـش حْد         ما أنا اللي اخترت السكة السدْ 
  والثانية فيھا تفوت في شھور... � كنت فيھا عزيـز و� غالـى 

  لـيـه الـدنيـا عليـا تجـور... وأنا من جھلي كتير مستغرب 
  ليا كتير      ضعيف وفيا ألوف بتھــدْ وحيد والناس حوا

  يا ريت ما اخترت... يا ريتنى ما عشت 
  أو بس يــا ريتنــى       اخــتـرت بــجـــدْ 

  
  

  )كائن(أحمد سيد أحمد كاسب 
  من نسمات الماضي يفوح أريج الزمان - ٥

  )"كاسب أحمد"مقتطفات من شعر جدي (
  دغ  سمأ جد  وفاء  مدح

  
ُر س*واھا طري*َق النج*اح، وتظ*ُل خل*ف الس*تار تراق*ب  lربما يغفل التاريخ نماذجا وضاءة ُتبص

، يش*علون ش*معة م*ن !!، وبأيديھم يمھدوا سبيل الغد وھ*م ب*ا=مس ع*اكفون سيرھم في صمتٍ 
  .لتكون نبراسا لaخرين! ألف شمعة ويزيد ... عمرھم بل 

  
فھؤ$ء أجدر بأن يذكرھم التاريخ تخليدا لذكراھم، $ من أجل التباھي بل من أج*ل إيق*اظ حقا 

م*ن آث*روا أبن*اءھم وش*بابھم عل*ى أنفس*ھم ط*امعين ف*ي ، الدھر من سباته ليلتفت لھؤ$ء البشر
  !!عفو J ورضاه 

  
 أحم5د" واليوم أسعى لرد جزء ول*و بس*يط م*ن أفض*ال واح*د م*ن ھ*ؤ$ء الن*اس وھ*و الش*اعر

 فق**د ك**ان ُيت**رجمُ  !وال**ذي ق**ال الش**عر $ م**ن أج**ل الش**ھرة ب**ل قال**ه م**ن أج**ل الحي**اة" كاس55ب
إحساس**ه لكلم**ات منظوم**ة وكأن**ه الرس**ام ف**ي ي**ده ريش**ة الزم**ان ي**روح ويغ**دو عل**ى ا=وراق 
فيخرج بصورة لnيام واللي*الي $ متكل*ف ب*ل ص*ادق ا,حس*اس، $ ينظ*ر للش*كل ب*ل يص*يب 

  .شعرهوھذه مقتطفات من ، المضمون
  

  :فنراه يرسم بريشة الكلمات صورة الفBح الكادح المكافح فقال
  

  يا ف#حين كلكم 
  ما بين صغار وكبار

  يا مترصصين على المصاطب 
  يا للى في الدوار
  عندي حكاية لكم

  تساوى من الذھب قنطار
  وحفظتھا 

  من بعد ما ضحيت 
  وشربت منھا الغلب ليل ونھار
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  ٢٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
يناء، وھزيم*ة بع*دھا انتص*ار، وس*Bم م*ن بع*ده وئ*ام فق*ال ورسم صورة الدماء تس*يل م*ن س*

  :مناجيا الشھيد
  

 أمك وأخــواتك وحبايبك يا شھـــيد عايشينْ 
  على أرض النصر بنرويھا إخـ#ص و يقينْ 
  بعدك على الحزن يصبرنا عايشـــين امنينْ 
  ونعيش في س#م وطمأنيــنة كلنا راضــــينْ 

  ابــرينْ شكرا يا شھيد ولك الجنة ودعا الص
  

  :عن السBم وتعمير سيناء في أبيات مليئة بالحماسة والفخر "أحمد كاسب"وقال 
  ي5555555ا ح5555555ر ھــ5555555ـز ا4رض عـ5555555ـيشْ 

  

  وارفــــ555555555ـع قــ555555555ـواعد للبــ555555555ـناءْ   
  

  اجعلھ5555555555ا متح5555555555ف كالعــ5555555555ـروس
  

  واكت5555555ب علي5555555ه متح5555555ف س5555555يناءْ   
  

  ھ5555555ذا خ5555555ط ب5555555ارليف المخــ5555555ـيف
  

  ھن5555555ا اليھــــ5555555ـود ذاق5555555ت بــ5555555ـ#ءْ   
  

  حـــ555555555ـبة اجتمـــــــ555555555ـعوالم555555555ا ا4
  

  !!أرأي555555ت م555555ا ع555555زم الـــــــ555555ـوفاءْ   
  

  
ه ب**أعلى ص**وت أن**ك ي**ا مص**ر أن**ت ال**وطن وأن**ت الحم**ى مفتخ**را ب**ق**ال ف**ي مص**ر م**ن قل

  :بالفراعنة
  فراعــــ555555555555ـنة و� و�د عـــ555555555555ـربْ 

  

  ط55555555ول عمــ55555555ـرنا أھـــــ55555555ـل ا4دبْ   
  

  عاش555555رنا مـ555555ـين وطمعـــ555555ـنا في555555هْ 
  

  س55555ببْ وحاربن55555ا م55555ين م55555ن غـ55555ـير   
  

  تاريخــ55555555ـنا بيقـــ55555555ـول جـ55555555ـبارينْ 
  

  � مفــ555555555555ـترين و� غـــــ555555555555ـدارينْ   
  

  ھ55555ا مصـــ55555ـر م55555ا قــ55555ـبل الكتــ55555ـبْ 
  

  فــــ555555ـما بالكــــ555555ـم بع555555د الكـــ555555ـتبْ   
  

  ھ55555ا مصـــــ55555ـر ف55555ي وق55555ت الطل55555بْ 
  

  للغ55555555رب كانـــــــ55555555ـت والعـــ55555555ـربْ   
  

  
  :وعن النيل وابنه يقول

  ع5555555اش الني5555555ل للشـ5555555ـرق حيات5555555هْ 
  

  روى حياتن555555555ا زى عــ5555555555ـاداتهْ ي555555555  

  

  وع5555555اش الح5555555ر ب5555555أرض النـ5555555ـيل
  

  وبـ5555555ـنا الس5555555د أمــ5555555ـل أجــ5555555ـدادهْ   
  

  
  :وقال في الھوى والزمان في رحلة الحياة
  ي5555555555ا حبــ5555555555ـيبي راح شـــ5555555555ـبابي

  

  وا4س5555555555ى مض5555555555ـيع صــ5555555555ـوابي  
  

  ب5555555555ين غـ5555555555ـرامي واشتـــ5555555555ـياقي
  

  ج5555555555ه الجـــ5555555555ـفا زود عــ5555555555ـذابي  
  

  
  :وقال أيضا

  ـ55555555ـد أمــــ55555555ـتىي55555555ا حبيـ55555555ـبي لحـ
  

  الزمــ5555555555ـان القاس5555555555ي وأنـــ5555555555ـتَ   
  

  م55555555ش كفاي55555555ة ص55555555عب واحــ55555555ـد
  

  ي5555555ا الـ5555555ـزمان ي5555555ا أمـــ5555555ـه أن5555555تَ   
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  ٣٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  :وقال

  ف الھـــــ555555555555ـوى طالعـــــــــ555555555555ـينْ 
  

  ف الھــــــــ55555555555555ـوى نازلــــ55555555555555ـينْ   
  

  كلن55555555ا سرقانــــ55555555ـة السكــــــ55555555ـينة
  

  ف الھــــــ555555555555ـوى مساكــــــ555555555555ـينْ   
  

  وسنـ555555ـيندام ح555555ب قلوبن555555ا أي555555ام 
  

  !راح فـ5555555555ـيْن؟ ... !فـــ5555555555ـين راح؟  
  

  لي555555ه نرض555555ى البعـــ555555ـد إذا كــ555555ـنا
  

  عل555555ى الق555555رب ي555555ا ن555555اس ق555555ادرينْ   
  

  
  :خبرات الحياة عن ا=صيل والخسيس، وعن ا=مانة والخيانة قائB ويكتب في الشعر من

  واح55555555د منھ55555555ـم اس55555555م جمـــ55555555ـيلْ 

  

  وك55555555ل إنس55555555ـان يب55555555دو أصـ55555555ـيلْ   
  

  ــــ55555555555ـمأمـــ55555555555ـا ال55555555555ـتاني ده اسـ
  

  !ْ◌؟؟رزي5555ل ح5555ذر ف5555ذر تلق5555اه م5555ين  
  

  وعل55555555555ى الخســــــ55555555555ـيس كلن55555555555ا
  

  بنق55555555555ول يس55555555555تاھل عـــ55555555555ـيارينْ   
  

  
  :أيضاعن ا=مانة والخيانة  "أحمد كاسب"ويقول 

  دع الس555555ماء فالــ555555ـنار ل555555ن تغي555555بْ 

  

  وا4رض يحــ555555555555ـرقھا اللھــ555555555555ـيبْ   
  

  م555555ا دمن555555ا ع الديــ555555ـن القــــ555555ـويم
  

  � نخش555555ى م5555555ن ھ555555ول رھـــ5555555ـيبْ   
  

  ھ555555ا أن555555تم خلــــــ555555ـقا ي555555ا يھــ555555ـود
  

  ھ5555555ا أن5555555واع الكفــ5555555ـر العجـــ5555555ـيبْ   
  

  ال555555م يكــــ5555555ـن بك5555555م رشـــــــــ5555555ـيد
  

  أو ل5555555يس ب5555555ين الن5555555اس رقــ5555555ـيبْ   
  

  تسعــ555555555ـوا ب555555555أرض d فســ555555555ـاد
  

  وتخون5555555وا م5555555ن ص5555555ان العھ5555555ـودْ   
  

  
  :خاطبك بھا أنت أيھا القارئ قائBواختم بأبيات له ي

  شعــــ555555555555ـرت أن555555555555ى شــ555555555555ـاعرٌ 
  

  ف5555555555555الرأي عن5555555555555د الســــ5555555555555ـامع  
  

  كات555555555555ب لقــــ555555555555ـول متـــ555555555555ـزن
  

  ولس5555555555555ت فـــ5555555555555ـيه بقاطـــ5555555555555ـع  
  

  ك555555555م ك555555555ان للشع555555555ـراء حكـ555555555ـم
  

  ت555555555555ـسد رمـــ555555555555ـق الجائــــ555555555555ـع  
  

  وك555555555م لھ555555555م مــ555555555ـن معج555555555زات
  

  نھض555555555555ت بــ555555555555ـيد الضـ555555555555ـاجع  
  

  وحت555555555555ى أحــ555555555555ـزان الش555555555555عور
  

  لھ555555555555ا جائــ555555555555ـع � يشـــــ555555555555ـبع  
  

  ب555555555555القول ساطـ555555555555ـع �مــــ555555555555ـع
  

  ع بص555555555555لب � يقطــ555555555555ـعيقط555555555555  
  

  
لو كان بوسعي =فرد ل*ك ي*ا ج*دي العزي*ز ديوان*ا ب*ل س*جا$ للزم*ان، لك*ن تل*ك الكلم*ات م*ن 
أشعارك تكفي القارئ ليبصر من خBلھا موھبة نظمت الق*ريض $ م*ن أج*ل الش*ھرة ب*ل م*ن 

 لق**ب م**ا لحب**ى ل**ك أھ**دى إلي**ك حص**ولى عل**ىاوختام**ا لھ**ذه الكلم**ات ول**يس خت !أج**ل الحي**اة 
  .٢٠٠٧/٢٠٠٨لب المثالى على جامعة القاھرة عام الطا

  أحمد سيد أحمد كاسب: حفيدكم البار
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  ٣١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حليــــم الصيادعبدالإيمان إيھاب 
  صيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد -١

 ألم ضحية زيف خداع نصيحة
  

  ـاد محترٌف له وجُه العصافيـــــــرصيّ 
  ينصب خيطُه بمھارٍة دون تقصيـر

  يخدع ُ ضحيته يوھمھا بحبه بحـنانه
  فتسيـُر معه بسذاجٍة ب# تفكيـرْ 
  تشعر كأنھا ملكت قلبه وتطيـر

  فوَق السحاب فرحًة بالحب الكبيــر
  وتغوُص في أعماِق البحـار نشــوة ً

  تظن أنھا أسعُد من في الكون 
  يرا كان أم صغيــرْ كب

  !فقد أصبحت حبيبة لرجل ما أكرمه
  بھا جديـر! ما أعظمه ! ما أطيبه 

  لم تكن تعلم أنه.ٌ.. مسكينة
  ب# ضميـرْ ..  خّداعٌ ..  طّمـاعٌ ..  مفترسٌ 

  يلبس مائة قنـاع ٍ ليخفى زيـفه
  فإنه ليس حبيــبا بل صّيـاد عصافير

  يحطمھن واحـدًة تلو الواحـدة
  4قنعة في تحذيـرثم تتسـاقُط ا

  تحذيـر لعصفورةٍ جديدٍة تقع في شباكه
  وتظن أنه على إسعــادھا قدير

  !!وھو ما أقبحه بــ# قــنـاع  
  فإنـه مخيٌف أشـبه بالخنزيـر

  يتـ#َعُب بقلوب العـذارى
  بغـيـر دين ٍ و� ضمير

  لكن الخطأ ليـس خطأه وحده
  فلقد أخطأت فتيـاٌت كثيراتٌ 

  ــيةً نسيــْت قيًما غال
  وقول الرسول البشير

  الرسول صــلى d عليـه
  رْفقـا بالقواريرْ : قــالَ 
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  ٣٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حليــــم الصيادعبدالإيمان إيھاب 
  أبدا مو,ي , تظلمني -٢

 أمان حلم حب مناجاة غزل
  

  أبـدا مو�ي � تظلمني
  قالوا لك أنـى لْو كذباً 

  ناداني مْن ھو ذو تــرفٍ 
  أغرقني بمـال أو أمــ#كَ 
  أجبرني أن أنسى ھــواكَ 
  أْن أھُجر ُحَبك أْن أنســاكَ 

  
  أبـدا يا حبيبي لن أنسـاكَ 
  � يـوجد في قلبي ســواكَ 
  يجرى في دمى ذكـراكَ 

  
  أبـدا مو�ي � تظلمني
  � يغريني قصرٌ  فخم ٌ 
  ذھٌب وQلئ أو مرجانْ 

  أطمُع أن أسكَن بيتـا �
  وسط حديقة أو بستـانْ 

  � أطمُع في لبس حريــر ٍ 
  أو أرقد على ريش لنعـامْ 

  
  � أحلُُم أْن آكلَ أفخر أنواع الطعـامْ 
  � أحلُُم أشرُب في كوٍب من فضـة

  فالفضة ُ� تروى الظمآنْ 
  

  أطمُع في أكثَر من ذلــك
  في عطف ٍفي حب ٍوحنـانْ 

  
  جفونـكْ أطمُع أْن أسكن بين 

  في يقظتك وفى منــامكْ 
  أطمُع أن أشُعَر بأمــانْ 

  أطمُع أن تسعد بى أيـاُمكْ 
  أن أصبح َملكـَة أح#مكْ 

  
  لو كان توھم بحطـامهْ 
  أو حطم قلبه أوھامـهْ 
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  ٣٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  لو ظن بأني جـارية
  يمكن تغريھا ا4لـوانْ 

  
  نسى بأني جاريتك يا مو�يـا

  و سأبقى على عھدك حتى ألقى منـايا
  

  ـدا مو�ي � تظلمنيأبــــ
  أرجوك أن تعلَم أنـي

  أطمُع أن أسكن في بيت من شـعِركْ 
  و أعيش في دوحِة كلماتكْ 
  أشبع ُمن حبك من سحركْ 
  ترويني بھدير ھمساتكْ 

  
  أبـدا مو�ي � تظلمني
  و ستنَدُم لو تعلم أني

  منتھى أملى أسكن أحضانكْ 
  
  

  حليــــم الصيادعبدالإيمان إيھاب 
  تختارفكر وأنت ھ - ٣

 نجاح قرار تحدي صبر نصيحة
  

  بالص55555555555555بر وبا!صـ55555555555555ـرارْ 

  

  فك555555555ر وأن555555555ت ھتختــــ555555555ـارْ 
  

  ھت55555نجح ب55555يھم ف55555ي حيات55555ك
  

  و تكم55555555555ل المشــــــــ55555555555ـوارْ 
  

  
  رؤي5555555ة وأھ5555555داف ورس5555555الة

  

  يكون555555وا عن555555دك أكيـــــــــ555555ـدْ 
  

  ف555ي الدنيــــ555ـا علش555ان ت555نجح
  

  �زم تص55555555بح مفيــــــــــــ55555555ـدْ 
  

  
  ل555555و تغل555555ط م555555رة ف حاج555555ه

  

  الحاج55555ة دى م55555ش محتاج55555ه
  

  غي555555ر إن555555ك تع555555رف غلط555555ك
  

  و س555555اعتھا تك555555ون كس555555بانْ 
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  ٣٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ل55555و قابل55555ك ي55555وم إنســـــ55555ـانْ 
  

  خ5555555دعك جرح5555555ك وخــ5555555ـانْ 
  

  أوع55555ى تفك55555ر في55555ه تانــــ55555ـى
  

  واعتب55555ره كأن55555ه م55555ا كــ55555ـانْ 
  

  
  ــــــــ555555ـدهاتعل555555م حاج555555ة جدي

  

  اس555555تثمر دايمــــــ555555ـا وقت555555ك
  

  ل55555و تقع55555د تشك55555ـى وتبكـ55555ـى
  

  عم55555رك م55555ا تحق55555ق ھدفـ55555ـكْ 
  

  
  بالص55555555555555بر وبا!صـ55555555555555ـرارْ 

  

  فك555555555ر وأن555555555ت ھتختــــ555555555ـارْ 
  

  ھت55555نجح ب55555يھم ف55555ي حيات55555ك
  

  وتكم555555555555ل المشــــــــ555555555555ـوارْ 
  

  
  

  حليــــم الصيادعبدالإيمان إيھاب 
  حلمي - ٤

 استقرار أمل حب حلم وصف
  

  عس5555555ى يحملن5555555ي الم5555555ـوج ُ
  

  إل55555ى حلم55555ي عل55555ى الش55555طاّن
  

  عس55555555ى يسعدن55555555ـي النھ55555555ـرُ 
  

  وي555555555روى قلب555555555ي الظم555555555آن
  

  
  ويرس55555555لني إل55555555ى النجم55555555ة

  

  أع55555555انُق فك55555555رى الحي55555555ران
  

  
  عس55555555ى تبع55555555ُث الزھـ55555555ـرة ْ

  

  ف5555ي نفس5555ي نش5555وة ا4ح5555زان
  

  ـ55555555ـةْ و تب55555555دلني بھ55555555ا فرحـ
  

  عطرة في موكب زفة العرسانْ 
  

  
  تل555555ف حن555555اني ف555555ي فس555555تانْ 

  

  وتل5555555بس حب55555555ي ا4غص55555555انْ 
  

  تنادينــ555555555555ـي وتأتينـــــ555555555555ـي
  

  ويس55555555عد عم55555555ري ال55555555ثك#نْ 
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  عس5555555ى يحملن5555555ي الم5555555ـوج ُ

  

  إل55555ى حلم55555ي عل55555ى الش55555طاّن
  

  عس55555555ى يس55555555عدني النھـ55555555ـر
  

  !!وي555555روى قلب555555ي الظم555555آْن 
  

  
  

  حليــــم الصيادعبدالإيمان إيھاب 
  .. لو قلتــــــــــــھا - ٥

 فراق خجل تردد حب مناجاة
  

  ھيضيع سحرھــا ... لو قلتھا
  أنا مش قدھـــــــا ...  لو قلتھا
  راح أموت بعدھا ... لو قلتھا

  
  يمكن تكون قريبْ 
  لقلبي مش غريبْ 
  لكن أمرك عجيبْ 

  
  ني أكلم نفسي خلت

  مش دارية حتى بنفسي
  نفسي أقولھا لك نفسي

  
  بس أنت ركز شويه
  افھمھا من عنيه

  تحكيلك ع اللي بيه 
  

  و 0حظ مش ھقولھا
  مش عشان عنديه 
  أو بتقل أو مداريه

  
  لكن علشان كسوفي 
  أو يمكن علشان خوفي

  بخاف منك عليا 
  

  طب تعرف علشان إيه؟
  مش ھقدر أقولھا ليه؟

  ... شويه طب فكر طب
  

  أصل أنا بنت شرقيه
  راح أموت بعدھا...  و لو قلتھا
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  ٣٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )بنت الفجر(جھاد سيد أحمد 
  ليالي -١

 ذكرى عذاب فراق حيرة وصف
  

  يحولُ بيني وبينھا أمدُ 
  � اعلُم أكان قريباً أم بعيدْ 

  اً وتمنيت لو كان قريب
  حتى � أكون للذكريات عبًدا

  ونسيُت أن الزمن علمنا
  .....أنه إذا ذھب 

  مستحيلٌ أن يعودْ  
  واحسُب الليالي معي

  أخطاتُ بل ھي ضرٌر و� تفيدْ 
  تذكرني بما تظن انى نسيت

  فتجعلني أتذوق كاس عذابه شديد
  أيام كلھا ضنٌك ويأس ٌ 

  و
  ساعات الفرح على ا4صابع تعد

  ن نحققوالحياة تمنعنا أ
  و يأبى الُحلم أن يكون لنا عماد
  وأدعو ربى أن يلھمني الصبر

  ٌ◌من ْحديدْ  وأن يكوَن لي قلب
  
  

  )بنت الفجر(جھاد سيد أحمد 
  قرار -٢

 أمل قرار معاناة انتظار بكاء
 

  تعبُت من كثرِةِ◌ البكاء
  ت ا�نتحار ْ حتى أرد

  فدق قلبي نبض ٌ حزين
  !؟" إلى متى ا�نتظاْر : "وقال

  إلى مستقبل بعيٍد يأخذني
  !أم إلى ماض كله ناْر ؟

  ُ◌ ساعات فدام الصمت
  وساعات بدون حوارْ 

  حتى أتت حبيبتي
  وكأنھا لنفسي منارْ 



  قبة العلماء... طريق األمل ... ديوان القاهرة   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  لقد نسيُت كلَ شئ
  وعدُت في قمة ا�حتيار

  لماذا تأخرت عن
  ؟موعدنا اليوم المختار؟

  فھل تريد لقلبي ا4حزان؟
  أم  لدموعي ا�نھمار؟؟

  أم تثبت انھزامي
  ولھا تريد ا�نتصار؟؟

   �بد: "فقلت لنفسي
  "وان آخذ القرار

  
  

  )بنت الفجر(سيد أحمد  جھاد
  جھاد - ٣

 صبر  جدل صراع معاناة وصف
  

  ت لي555555555555دلَ تح555555555555دثت فقلل555555555555
  

  وجعلت55555ه ھادف55555ا ث55555م تنھ55555دت ُ  
  

  مظ555555555اھر ا�قتن555555555اع ول000000000ْم  أرَ 
  

  عل555555555ى وج555555555وه م555555555ن أردت ُ  
  

  ف555555اكثرت م555555ن ك#م555555ي حت555555ى
  

  تعب555555555ت و� فائ555555555دة وج555555555دتُ   
  

  واتبع55555ت ب55555اقي س55555بل ا!قن55555اع
  

  حت5555555555555ى أنن5555555555555ي ُھ5555555555555ددتْ   
  

  ولك555ن م555اذا تنتظ555ر م555ن حمي555ر
  

  ول5555555555و الب5555555555راھين أع5555555555ددتْ   
  

  فك555555أن الحي555555اة نزع555555ت مم555555ن
  

  جاھ5555555دتْ ن تن5555555ادى وحت5555555ى إ  
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  ٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
 )كائن فضائي(جورج سمير لويز 

  أطفال الشوارع -١
 ضمير جھل تشرد صديق طفل

  
  صحيت من نومي فجأة حاسس بحزن وضيقْ 

  � قريب فقدته و� حتى صديقْ 
  ده صوت بكى في ودانى جاى من الطريْق؟ 

  ضميري يقول لي ده ما لوش رفيْق؟و� صوت 
  طفل قاعد لوحده ساكت وقلبه حزين 

  بھدوء من مكاني براقبه يا ترى جه منين؟
  فين ابوه وفين أمه يشيلوا عنه ا4نين؟

  )أنت ابن مين؟( نزلت أخدته في حضني وسألته 
  قال لي مش عارف 4ني عمري ما كان لي بيتْ 

  جيتْ من يومي أھلي سايبيني وما أعرفش منين 
  ده كمان في كتير منى واخدين الكوبري مبيتْ 

  بس عارف انى نتيجة معدوم ضميرْ 
  سابني أنا وأخواتي واقعين في مصايب كتيرْ 

  و اQخر يقولوا انى قنبلة وجھاز تفجيرْ 
  باf عليكم يا إخواني شغلوا شوية التفكيرْ 

  أنا � عمري كنت مجرم و� عمري كنت شريرْ 
  ني من التدميرْ بس محتاج مساعدة تحمي

  محتاج رعاية وعلم
  ويكون لي حد كبيرْ  

  
  

 )كائن فضائي(جورج سمير لويز 
  أنا مصري -٢

 أمل انتماء مصر ألم وصف
  

  فشتي وأمعائيوأنا مصري بقلبي وروحي 
  و يا عيني عليك يا شعبي يا للي مش �قي

  ت طول عمرك وھاتعيش اللي باقيعش
  !تقول يا رب فين بس أ�قى ؟

  أ�قى البطل اللي يرجعلي عزي من تانى
  يا جدعان فوقوا عصر ا4بطال ده عدى وما بقاش

  ما ھو يا نبقى كلنا أبطال يا إما ما نبقاش
  يا مصري شوف تاريخك بس ما تنساش
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  أيام الفراعنة كان الرغيف بب#ش
  زمة ومن غير تھويلْ  بس الناس كان عندھا

  قبل الواسطة والمحسوبية ما تبدأ في التبديلْ 
  تبديل الشاطر بالخايب والوحش بدل الجميلْ 

  يا مصر فيكى العجب بس على حبك باقي
  ما أنا مصري بقلبي وروحي وفشتي وأمعائي

  
  

 )كائن فضائي(جورج سمير لويز 
  كائن فضائي - ٣

 رجاء إنسان لنيلا صحبة وحدة
  

  أوقات بحس انى كائن فضائى
  تمللى قاعد لوحدى وساعات ب#قى

  صحبة لكنھا اكبر منى بسنين
  مش سنة و� اتنين دول ا�ف وم#يين

  النيل اخويا الكبير دايما بشكيله ھمى
  عالكوبرى ت#قينى كتير واقف ويروق دمى

  صيحة التمام بخبرة مليون خريفيدينى الن
  يزيل عنى الغمام ببساطة ومن غير تكليف

  و النجوم تعوم فوقيا فوق فالسما
  عليا لم تلوم ان �قيتنى حزين انما

  تحكى حكايات جوه رسومات راسماھا ايد فنان
  على راسھا كان ا�نسان, رسم وخلق المخلوقات

  يا رب ده انت خلقته وسخرتله حتى الكواكب
  مش حاسس بقيمته وھيفضل لدماغه راكبوھو 

  يحرق الدنيا وما فيھا, يلوث يدمر يخرب
  صحبته مش ناوى اجرب والنجوم ھكتفى بيھا
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 )أخت الوفاء(رحاب محمود أحمد 
  عتاب -١

 قخ&أ نصيحة سؤال دنيا عتاب
  

  ك مصيبًة أنكرتھاكَسَبْت يدا
  إن الوفاَء يحيل ذا النكران ِ
  إن النبي محمدا جاء بالوفا

  ومتمما لمكارم ا4خ#ق والعرفان ِ 
  أي والذي برا والبرية أنني
  قد أدبتني نوائب ا4زمان ِ
  ◌ٌ  إن حدثتك النفس انى ظالم

  ردى عليھا ا�تھام الجاني
  إن الذي يبنى وبينك إنما
  إنسانْ  قلب وحب أو ما شعرت باننى

  إن تسالي كل المودة تمنحيھا
  أما أنا فعشر ذاك منك كفاني

  إن ما فھمت رفيَق الدرب في لغٍة له
  من ذا يترجم كلماته لمعاني

  أنفى المدبُب في السماء فرشته أرضا
  وإبائي المزعوم منه على يديك d قد عافاني

  زعمت أنى أعز رفقاء دنياك
  يأما الحقيقة ُانى في المقام الثان

  يا ليت شعري ھل أقول قصيدةً 
  ترضى بھا عنى ويبيض قاتُم ا4لوان ِ 

  أنا إن أسأت فأغرتني ِعشرةٌ 
  مع ودود بھذه الطباع رقيقة الوجدان ِ

  أعيذك باf أن يفرق بيننا
  أو أن تكون فريسة الشيطان ِ 

  إذا أتاك فاطرديه والجئي
  إلى المولى العظيم ف# خير من الرحمن ِ 
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  )صوت القلم( ةبوطاقريھام زكريا أ
 عم سكــــــــر -١

 حياة حرية فقر خبز أمل
  

  يا عم مالك 
  متشغلش بالك 

  وخليك في حالك
  علشان عيالك

  دا عم سكر 
  حاول يفكر 

  إزاي ھيقدر 
  ومنين يوفر
  زيت وسكر

  كحك وياميش 
  طب فول وعيش

  مافيشلكن 
  متزعليش

  يا أم العيال 
  يا صابره على الحال 

  وشايله الجبال
  لكن أقولِك 

  من قلبي دعيت لِك
  ربي يبارك لِك

  ويفرحك بابنِك 
  تشوفيه كده دكتور كبير

  مالي مركزه و� أجدع أمير
  ويمكن يبقى في يوم وزير

  تفتكري يومھا ھيقول انه ابن الغفير
  عارف إن حلمي كبير

  � العلي القدير ما يقدر عليه إ
  وعلشان حلمي دوه �زم أتكلم 

  � يمكن أسلم
  عايز حقي من البلد

  مش عشاني عشان مراتي والولد
  يا ناس حرام نعيش كده ف فقر ونكد

  d عليك يا عم سكر
  سكت ليه يا عم سكر
  رحت فين يا عم سكر
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  سمعھم ك#مك ده وأكتر
  أقولك و�

 يا عم مالك 
  متشغلش بالك 

  حالك وخليك في 
  !عشان عيالك 

  
  

  )صوت القلم( ةريھام زكريا أبوطاق
  القلم أم البعير -٢

 أمل حوار لمق حرية استفھام
  

  ھلْ َكَفلَ لي القانوُن ُحريَة التعبير؟
  !عفواً فلدي سؤالٌ صغير 

  كتب؟ھل يحق لي أن أُمسك القلم وأ
  ؟!أم أن التصريح حق مكفولٌ لسيادة الوزير؟

  ... صاحب المعالي الذي � ُيصرح إ� بالك#م الخطير
  ... ك#م يعجز أن يأتي بمثله إ� من كان في المقام كبير

  ... أما أمثالي من عامة الشعب الفقير
   ....وُيساُق مثل ...  فيجب أن يسمع ويصفق

  ....وإ� 
  .في أعماق البير مصيره ــ كيوُسَف ــ

  
  

  )صوت القلم( ةريھام زكريا أبوطاق
 الحياةسر  - ٣

 أمل ھدى زيف دنيا كبرياء
 

 4شياُء معانيھاعندما تفقد ا
  عندما تضيُق عليك الدنيا بكل ما فيھا
  لباريھا فما عساك أْن تفعل سوى أن تھُرَب منھا
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  )صوت القلم( ريھام زكريا أبوطاقه
  أدي حكايتي - ٤

 حياة رجاء خوف حوار وصف
  

  ...  ندھني وقال تعالى
  عليك بنادي

  ... إنت
  أيوه إنت أبو جاكته رمادي 

  حكايتك إيه يا سيدي؟؟
  !برضه زيھم مش راضي؟ 

  ... مشيت لحد عنده وانا بدعي
  يا رب عديھا اللي#دي 

  ...  يا رب ماليش غيرك
  � معايا محامي و� حتى في قاضي

  رد ورايا غيرك مش فاضي...  خلّص...  قالي
  ... قلتله يا باشا

  ا مش زيھم دانا راضيأن 
  ...  بحب أبويا وأمي

  وبموت في حب ب#دي
  ... بمشي جنب الحيط

  وعليھا بربي و�دي 
  ... و� عمري في يوم مليت

  و� فكرت أكيد ا4عادي 
  ...  بخلص شغل وع  البيت

  � بقضيھا سھر و� نوادي
  ... وأتعشى جبنه قديمة

  واحمده لو يوم لقيت الزبادي 
  ... يهوفـ شغلي ميه م

  اتعلمنا نضرب س#م وكمان نبوس ا4يادي 
  ... في الحته معرفش حد

  غير الحج عبدالھادي 
  ...  مراته صحبة مراتي

  وعنده ابن اسمه شادي
  ...  عايز يخطب البت

  وبقوله صغيرة دي فـ ثانويه السنه دي
  ... كمان مقدرش على بعدھا

  و� تقدر ھيا على بعادي 
  ... مع إن أمھا موافقه
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  بتقول الجواز للي في سنھا عاديو
  ...  قلتلھا يا وليه اسكتي

  ما لكيش دخل أنتي في الحكايه دي
  ... أدي حكايتي يا باشا

  يا رب تكون عني راضي 
  ... ويعلي مراتبك

  ويجعل نھارك أبيض ونادي 
  ... بّصلي بصه وضحك

  . !!....: ..وقال 
  
  

  )صوت القلم(ريھام زكريا أبوطاقه 
  ــاحأحBم الصب - ٥

 أمة مجد أمل حلم فلط
  

 عندما ُتشرق الشمـسُ 
  وتـُعلــــن انتھـــاَء ا4مـس

  أظــــل أبحــــــث ُعـــن خـمس ٍ 
  عـْن طـفـــٍل كــــــــان يلــھو
  عـْن ُحـلــــــــٍم كــاد يسـمو

  ــا نھـفوعن ْآمــاٍل إليھـــــ
  عــــْن مـجٍد بدأ يخـبـو
  عْن أمـــٍة كانت تعلو
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 شيرين محمد حسن محمد الشھاوى
  الوھم الكبير -١

 أمل تحدي قنوط ماوھأ وصف
  

  المستحيل إنك ت#قي الحب في ھذا الزماْن 
  ة أمانْ أو تترسم فوق العيون بسم

  المستحيل اللي عرفته ھو إنك من غير جناْن 
  تشوف الوھم في الحقيقة والحقيقة في الخيالْ 

  و تنعكس كل الصور وتتقلب كالبھلوانْ 
  كل الحقايق اللي � تقبل ك#م 

  ت#قيھا وھم كبير وخدعة من صنع إنسان 
  طول الزمن نفضل نصدق صنعنا 

  كل المناھج تفضل تقدس وھمنا 
  على الوھم الكبير وكبر معانا وھمنا  وكبرنا 

  و بعد فترة من الزمن ينكشف زيف الك#م 
  صدفة أو حتى قدر المھم إنه انكشف

  لكن الصدمة الكبيرة إنه اتأخر في الوضوح
  بعد ما ضاع الزمان واتملى الجسم جروح 

  و بقت عقولنا كالقوالب �زم تدوب 
  حتى تصنع من جديد 4ن أي محاولة جادة 

  تغيير فكرنا قد تسبب من غير ما تقصد تقصد
  إحداث جنان في عقلنا أو شروخ أو ضمور 

  أو كسور كله جايز
  دي العقول أصبحت صلبة كالحديد  

  �زمھا نار تشتعل بالتجديد 
  علشان تدوب الحديد وتشكلھا من جديد    

  عقول قابلة للتجديد تنقد تفكر تخترع
  !تمسح ظ#م الجھل بالفكر الجديد  
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  )ابن الشاعر(محمود  رحمن على محمدعبدال
   نََعْم يَا َحبِيبْ  -١

 حياة أمل فراق حب مناجاة
  

بـ555555َـا..ُعُي555555ونِي ُتَن555555اِدي Xُعُي555555وُن الص  
  

  ُتَن55555اِدي َعلَي55555ِك بَِقل55555ٍِب َحــــــــ55555ـبِيبْ   
  

  أَْرِض الـ5555555ـُمَنىَوُك5555555ل9 ا4ََم5555555انِي ب5555555ِ
  

  ُعُي555ونِي ُتَن555اِدي، َفَھ555لْ ِم555ْن ُم555ـِجيْب؟  
  

5555ـُجومَ  hالـــن hَقَ◌َض5555يُت الل9َي5555الِي أَُع5555د  
  

5555َحاِب ،َوَقْلب5555ِي لَـــــ5555ـِھيبْ    Xَوَقْط5555َر الس  
  

بْ  5555ي ِبِ◌َنْف5555ٍس ُتـــ5555ـَعذ9 Xَولَس5555ِت ُتِحس  
  

  ولس5555ِت تحس5555ي ب5555روٍح تـَـــــــ5555ـُذوبْ   
  

  ا ُتــــــ555555ـْبطنِيهْ وُتْخف555555ِي أَِم555555اِمَي َم555555
  

55كْ  .. ب55أَنXي     َكــــ55ـَفاِك  ُھ55ـُروبْ  ... َوأَن9
  

َب الُح5555ْزُن َقْلب55555ِي   َغِري5555ٌب وم5555ا َغ5555ر9
  

5555ِك َقْلب5555ِي َغــــــــ5555ـِرِ◌يبْ    hَولك5555ْن بُِحب  
  

ُروبْ  hُش555555ُروٌق بَِقْلب555555ِي ُينِي555555ُر الــ555555ـد  
  

55555ي ُغــــ55555ـُروبْ    Xَوَنْظ55555َرةُ َعيَني55555ِك ِمن  

  

  لب5555555ِِك مـَـــــــ5555555ـاوقل5555555ٌب حدي5555555ٌد بِقَ 
  

  َوَقْلب55555ِي َطـــــ55555ـُروبْ ..أََح5555س9 بَِقْلب55555ي  
  

  َفَھ5555555#9 َوَض5555555ْعِت لُِحْزن5555555ِي نَِھاَي5555555ةْ 
  

  َوَھ55555#9 َرِحْمت55555َِي َروَح الَكــــئِيـــــ55555ـبْ   
  

  َفُتْش5555555فِي بَِح5555555رٍف ِج5555555َراَح الَعلي5555555لِ 
  

ُد َق5555و�ً    Xَنَع5555ْم َي5555ا َحــــــ5555ـبِيْب " ُيَغ5555ر"  
  

 
  

  )ابن الشاعر(محمود  مدرحمن على محعبدال
  ا,بتسامة المزيفة -٢

 ألم خداع فلسفة سعادة استفھام
  

رْ  hَض55555ِحْكُت َوَقْلب55555ِي َمل55555ِيٌء َتَحــــ55555ـس  
  

ــ555555ـرْ    Xَوَعيَن555555ي9 ُتْخف555555ِي ِجَراَح555555اً ُمَؤث  
  

5555555رْ َوَدْمِع5555555ي َيِس5555555يُر بِِض5555555لْ  Xِعي ُيَكس  
  

  لَِك55555555ي َ� َيَب55555555اُن بَِعيَن55555555ي9 َيْنـ55555555ـِزلْ   
  

  َض5555ِحْكُت بِِض5555ْحِك  ِخ5555َداِعي لَِنْفِس5555ي
  

55555لْ    Xَوَم55555ا ُكْن55555ُت أَْض55555َحْك َولَِك55555ْن أَُمث  

  

55555اِحِكيَن بِــ55555ـَحولِي   َنَظ55555ْرُت إِل55555َى الض9
  

رْ    X55555ح أَُف555555ـس Xَوَس55555اَءْلُت َنْفِس555555ي أَُوض  
  

55555ا ِم55555ن ال55555ن9فِس َذاَك ال رورِ أََحّقً   ــ55555ـس9
  

5555555555لْ    Xِمي5555555555َع  َكِمْثل5555555555ِي ُيَمث   أَْم أَْن الج9
  

55555حُك ِس55555ٌر لُِيخف55555ِي الـ55555ـَعَذابَ  Xأَْم الض  
  

رْ    Xَوُك5555ل9 الٌنَ◌ف5555ٌوِس بِِض5555ْحٍك ُمـ5555ـَزو  
  

ا لَِي55555رِوي ُظُنــــ55555ـونِي   َفل55555َْم أَْل55555َق َرّدً
  

رْ      َوُك555555ل9 َج555555َواٍب َعل555555َي9 َتَعــــــــ555555ـس9
  

  َوأَْقَنْع555ُت َنْفِس555ي..  َض555ْحِكيَفأَْكَمْل555ُت 
  

  َوَوْجِھ555555َي َيْس555555ُترْ ..بِزي555555ِف فَِع555555الِي  
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  ٤٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )ابن الشاعر(محمود رحمن على محمد عبدال
  كلمات - ٣

 حياة نور شعر كلمة حلم
  

  َكلَِم55555555555555اٌت َنْس55555555555555َمُعَھا َدوَم555555555555555اً 
  

ـــــــــــــ555555ـةْ َت555555ْرِوى أََح#ًم555555ا َورْ      ِديــ9
  

  َتْرُس55555555555555555ُم آ�َف ا4َْلــــــ55555555555555555ـَواحْ 
  

ـــــ555555555555ـةْ      َتْكُت555555555555ُب أَبياًت555555555555ا ِشْعِريــ9
  

  ُتْف555555555555ِرُح أَْع555555555555َواَم ا4ْحـــ555555555555ـَزانْ 
  

ــــــ5555555555555555ـةْ      ُتْنِش5555555555555555ُدَنا أَْرَوَع أُْغنيــ9
  

ُرَن555555555555555ا Xَكلَِم555555555555555اُت الُعْم555555555555555ِر ُتَغي  
  

ــــــــ55555555555ـةْ    55555555555ُر َي55555555555أَْس ا4ُْمنِي9   َوُتَغي9
  

  َتَتَ#َق55555555555555ى َباْس55555555555555ِم ا4َْحَب55555555555555ابْ 
  

ــــــــــ5555555555ـةْ      ُتْحي5555555555ِي أَْفَراًح5555555555ا أََبِدي9
  

  َكلَِم55555555555555اٌت ُتْنَح55555555555555ُت بَِحَش55555555555555اَنا
  

ــــــــــ5555555555ـةْ      َتْع5555555555ِزُف أَْلَحاًن5555555555ا َذَھبِي9
  

  َكلَِم555555555555555اٌت أُْخ555555555555555َرى ُتْغنِيَن555555555555555ا
  

ـــ5555555ـةْ    ْنَيا الَمْرئِي9 hَع5555555ْن ِس5555555ْحِر ال5555555د  
  

  ْط55555555555555ًراَكلَِم55555555555555اٌت َن55555555555555ْذُكُرَھا عِ 
  

55555555ةْ    X55555555يَرِة  َنَبوي Xِم55555555ْن ِذْك55555555َرى الس  
  

555555555555555لُ فِيـ555555555555555ـَنا   َكلَِم555555555555555اٌت َتَتأص9
  

ــــ55555555555ـةْ    55555555555لُ َمْعَن55555555555ى الَعَقِدي9 Xَوُتأَص  
  

  َكلَِم55555555555555اٌت َنْقَرأَُھ55555555555555ا َدومــ55555555555555ًـا
  

ــــ55555555555ـةْ    ي9 Xُتْش55555555555ِعُرَنا َمْعَن55555555555ى الُحر  
  

  َكلَِم55555555555555اٌت َ� ُتْنَس55555555555555ى  أََب55555555555555ًدا
  

ــ     ـــــــ55555555ـةْ َعاَش55555555ْت أَْعَم55555555اًرا َوْھِمي9
  

  َكلَِم5555555555555555اٌت َتْبَق5555555555555555ى ُتْحيِيَن5555555555555555ا
  

ــ5555555555555ـةْ      ُتْفِرُحَن5555555555555ا، ُتْھ5555555555555ِديَنا َھِدي9
  

  َكلَِم5555555555اٌت َم5555555555ا َزال5555555555َْت ُت5555555555ْدِمي
  

ـــــــــ5555555555ـة ْ     ُت5555555555وقُِظ  آَ�ًم5555555555ا َمْنِسي9
  

55555555555ا   َكلَِم5555555555اٌت َق55555555555ْد َص55555555555اَرْت ُحّبً
  

ـــــ5555555555ـة     َوَرَس5555555555ائِل َش5555555555وٍق َوْرِدي9
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  ٤٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمد إبراھيم إبراھيم سالم
  يا صاحبي -١

 إخPص قيم صحبة دنيا وصف
  

  يا صاحبي يا طيب
  خليك ھنا جنبي
  دا قلبك الطيب

  قلبي بيرتمي فيه ْ
ِ◌ّ◌ب Xوالجرح بيطي  

  ميت جرح قبليه ْ
  ودمعنا قريXب

  على الخد نرويه ْ
  وعمري لو يكفي
ي بيه ْ Xليك ھضح  

.........  
  الناس في الدنيا

  ع الغدر تتصالح ْ
  واتساوى في الدنيا

  الحلو والطالح ْ
  و� حد يا دنيا

  عاْد فيكي بيسامح ْ
  وفين أ�قي فيْن؟؟

  زيك يا صاحبي
 زيك يا صاحبي

  
  

  محمد إبراھيم إبراھيم سالم
  غير اKخBق مفيش -٢

 طموح قأخP حلم قيم حكمة
  

ت  Xوسنين فاتت وَعد  
  وسنين جاّية تفوت ْ 

ت  Xونفوس ِفالدنيا َھد  
  ونفوس تصحي تموت ْ 
  وف وسط الدرب دا 

  واحد واخد معاه ْ 
  حلمه وماشي بيه 
  وفوسط السكة تاه ْ 
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  ٤٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وقف فكر شويه 
  يسأل قالو له أِھي9ه
  آخرة السكة ِدي9ة 
  والسد دا منتھاه ْ 

  طب وا4ح#م وبكرة
  وألف كتاب وفكرة 
  كله بقى ليا ذكرى
  وف لحظة انتھى

  وحسبت إني صغّير
  ھـعمل وأسوى وأغّير 

  ونسيت إن المسّير
  في الكون ھو ا!له ْ
  أوعى تضيع ثواني 
  بين آه وكان وماني 
  أصل اللي فات وعدى
  عمره ما ھـاييجي تاني
  إلحق نفسك وعيش

  غير ا4خ#ق مافيش 
  بكرة ييجي لت#قي 

  والعمر انتھى
  
  

  محمد إبراھيم إبراھيم سالم
  وحياتك ما بكيت - ٣

 نجاح قرار تحدي فراق عتاب
  

  ما تقولش إنك رميتني 
  ما تقولش إنك جنيت 
  دنا قلبك لما سابني 
  وحياتك ما بكيت ْ 
.................  

  و� دمعة ھزت عنيا 
  و� ذكرى عدت عليا 

  و� صورة ھـتصحي فيا 
  كلمة يا ريت ْ يا ريت ْ 

..................  
  � أتمنى تحس بيا 
  أو ترجع تاني ليا 
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  ٥٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  دي سنين عمري اللي جاّية 
  أنت منھا انتھيت
.................  

  كنت فاكر يعني ھـأزعل 
  أو ھحّن من جديد 

  وإن قلبي ليك ھيفضل 
  � دا قلبي من حديد

.................  
  واللي باعني مش ھسامحه 

  لو حتى راح فين بعيد 
  والبعاد إن كان في صالحي 

  !!في صالحه دا شيء أكيد مش 
................  

  ما تقولش إنك رميتني 
  ما تقولش إنك جنيت 
  دنا قلبك لما سابني 

  وحياتك ما بكيتْ 
  وحياتك ما بكيتْ 

  
  

  إبراھيم سالم محمد إبراھيم
  مصرنا  - ٤

 أمل اتحاد عزم مصر حماسة
  

  أي5555555ا مص5555555رنا اQَن آن ا4وان ُ 
  

  لك555ي تنھض555ي وتش555قXي الزح555ام ْ
  

  ويعل5555و ش5555عاُرك ف5555وق ا4ن5555ام ْ
  

  فمص5555ُر الري5555ادةُ ط5555ول الزم5555ان 
  

  ف55555555# للتراخ55555555ي و� للقع55555555ود 
  

  و� للت555555ذلل وزي555555ف الوع555555ود 
  

  س5555ئِمنا الك5555#م س5555ئمنا ال5555ورود 
  

  ونس5555ُر العروب55555ة � ل5555ن ين55555ام ْ
  

  فق5555ُومي تق5555وم مئ5555اُت الش5555عوب 
  

  عروب5555ا ُتري5555د  ا!ِب5555ا  للع5555روب 
  

  قلوًب555555ا ُتح555555بh قلوب555555ا ت555555ذوْب 
  

  يا مْصر العروب5ة عليك5ي الس5#م
  

  يا مْصر العروب5ة عليك5ي الس5#م
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  ٥١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  همحمد عمر حامد عمير
  أجمل اKقــــــــــــدار -١

 قدر اختيار حب مناجاة غزل
  

 إْن كان شيٌء باختياري
  فأنِت دوما ا�ختيارْ 

  
 قدًرا فلكم تمنيُت أن تكوني لي

  لكنني � أعرف ا4قدارْ 
 

 فانا اQن في المجھول سفني
  و� أجُد الَقرارْ بحٌر عميٌق 

 
 لكن قراري أن عشقتك
  ولكْم عشقته مْن قرارْ 

 
 اصُرخ ُاQن وفي صدري

   أمنيةٍ  ألف
  الھي اطلُب استغفارْ 

 
 ف# احتمل ُعنھا البعد

  و� احتمل من أجلي انتظار
 

  أراھا في صمتي وفى روحي
  ا4شعارھي وفى كتاباتي قد كانت 

  
  ا4مل أراھا قوة ا!صرار شمعةُ  أراھا

  اھا في الظمأ نھرا ودونھا � أرى انھارأر
  

  فكيف البعد عن روحي أتترك ا4رض المدار
  أيوجد عالٌم أنكر وجود الليل بعد نھاْر؟

  
  أنصت وتجرحنا القيود ونزعم أننا أحرارْ 

  سحابة  قد م#ھا الغيث متى تتساقط ا4مطار
  

  ھيا فلتھزمي صمتك وتعلني على الضعف انتصار
  اره يكاد الحب أن ينھارھيا فان الصمت من ن
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  ٥٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ھيا فلتعزفي لحنك وقلبي كاتُب  ا4شعارْ 
  ف# لحٌن ب# عازف و� عود ٌب# أوتارْ 

  
  ووحدي تائه أسبح كأني أحارب التيارْ 
  قوليھا اQن يا نھرى لكي أتعلم ا!بحارْ 

  
  قوليھا اQن كي اُخرج

  !سيفي وأواجه ا!عصاْر 
  

  مت َ قوليھا أنِت يا قمٌر يضيء فاھزم الص
  واھدم بيننا ا4سوار

  قوليھا اQن يا دارى فكم أحببت ھذى الدارْ 
  

  سأسكنك في بيِت من الشوق ِ
  يحيطه شجٌر تمWُهُ أجمل الثمار

  
  واترك بين يديِك كل أزھاري
  فان يديِك تّجمل ھذه ا4زھار

  
 وأبحر معِك في بحري ب# موج ٍ و� إعصارْ 

  فأنِت اختياري ولكم وددتُ 
 ِت أجمل ا4قدارْ أن تكوني أن

  
  

  رهمحمد عمر حامد عمي
  ظلمة اKحزان -٢

 ذكرى قيد ظPم حزن استفھام
  

  أبح555555ث ُف555555ي ظلم555555ِة أحزان555555ى
  

  ع55555ن ْن55555ور ٍ يرش55555دني مك55555اني
  

  
  ع5555ُن ش5555يء ٍ يجعلن5555ي أع5555رفْ 

  

  ك555555555وني ت555555555اريخي عن555555555واني
  

  
  جميل55555ة تأخ55555ذني ع55555ُن ذك55555رى

  

  إل55555ى زم55555ن ٍ خل55555ف ا4زم55555ان ِ
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  ٥٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ھ5555لُ َص5555اَر مص5555يري أْن أْبَح5555ثَ 
  

  ع55ن نفس55ي ف55ي وس55ط ال55دخان ِ
  

  
  أم ص555555ار مص555555يري أن أكت555555بَ 

  

  ت5555اريخي عل5555ى ورق النس5555يان ِ
  

  
  ھ5555555ل يمك5555555ن أن أبق5555555ى أب5555555دا

  

  ف5555ي بح5555ر الحرم5555ان ِ  مفق5555وًدا
  

  
  ف5555555ي بح5555555ِر تبص5555555ره عمي5555555قٌ 

  

  � س5555555فٌن في5555555ه و� ش5555555طآِن◌ْ 
  

  
  أص55555555بحت اQن كش55555555جرة ورد

  

  ولك55555555555ن تنب55555555555ت أح55555555555زان ْ
  

  
  حي555555555555555555555رىأزھارھ555555555555555555555ا 

  

  بالش55555555ك تمتل55555555ئ ا4غص55555555ان ْ
  

  
  وثق555555555555ت ي555555555555وم ببري555555555555ق ٍ

  

  وذھب555555555ت وآلمن555555555ي حري555555555ق 
  

  
  ألقي5555555ت الل5555555وم عل5555555ى قل5555555ب ٍ

  

  لطالم55555555555ا ض55555555555ل الطري55555555555ق
  

  
  ذھ555555555ب ينق555555555ذ م555555555ن أح555555555ب

  

  واQن ص5555555ار ھ5555555و الغري5555555ق ُ
  

  
  ذھ5555ب لل5555ؤم الب5555راءة تكس5555وه ُ

  

  بري5555555555ق نح5555555555اس كال5555555555ذھب
  

  
  س5555555555ألملم قلب5555555555ي وأف5555555555تش

  

  ع5555555ن ح5555555ب يص5555555نعه خي5555555ال
  

  
  وأودع ذك55555555555555رى ت55555555555555ؤلمني

  

  ق5555555بح يرت5555555دى قن5555555اع جم5555555ال
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  ٥٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وس555555ألقى قل555555ب في555555ه حن555555ان
  

  أحض55555555نه وتزدھ55555555ر اQم55555555ال
  

  
  س55555555أعيُش ب55555555رغم ِا4ح55555555زانْ 

  

  س55555555555أحطم ك55555555555ل ا4غ55555555555#لْ 
  

  
  

  همحمد عمر حامد عمير
 عدل الشيطان - ٣

 رحيل  شيطان خداع إنسان  عولمة
  

  جمعت ُأغراضي وبدأُت أسافُر كل مكانْ 
  أتفقد حال البشرية وما معني كلمه إنسانْ 

  
  فوجدُت للعولمْة شعار ينتشُر بكل البلدانْ 
  يقولُ العالُم كالقرية وفيھا ا!نسان مصانْ 

  
  أوانْ  ففرحُت وقلُت في طرٍب قد آن للعدل

  وذھبت كزائر لWقصى 4صلى وأدعو المنانْ 
  

  أبصرُت القتل َ منتشًرا نساء شيوخ أو صبيانْ 
  وسمعت عوي#ً فتبعته وكأنه يأتي من لبنان ْ 

  
  ووجدت عذابا  في بغداد وصراًخا خلف القضبانْ 

  جلبت الصحف 4قرئھا وجدت سب القرآنْ 
  

  كدموع التمساح وتلون جلٍد كالثعبانْ  بدموع ٍ
  حكم بالعدل الشيطان ويقول ا!نسان مصان ْي

  
  أسمع لوعوٍد من ذئٍب وأرى أفعا� شتانْ 

  وارانا ُنقتل في صمٍت وخشوٍع أشبه بالحم#ن ْ 
  

  عولمةٌ !..؟ل دلوني ھل ھذا العد
  أم ھذا مجرد ھذيان ْ 

  
  الحق أن نحمي بندقية؟

  وان يقتلُ الطفلُ ھل ھذا ا4مان؟
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  عند الدفاع عن وطٍن وعن دينٍ 
  في عصرنا ھذا ھو قمة الكفرانْ 

  
  في التشويه.....  أرى للرأي اQن حرية

  في التدنيس في البھتانْ 
  

  أرى الحق بين قضبانه
  يقتل بسجنه � يملك ا4كفانْ 

  
  قد قالوا حقوق ا!نسان

  ھيا اقرءوا وطبقوا ھذا البيان
  في ھذا الزمن الحرية
  حرية قتل ا!نسانْ 
  حرية سب ا4ديانْ 

  م البھتانْ حرية تعلي
  

  نعم حرية تعطى لفئران ... حرية
  ويحمى الفأر الثعبان

  
   كيف يكون القضبان ُ أعلمھذى الحرية �

  ھذا ما حدث في زمن يحمى الحرية شيطانْ 
  

  أنقف ب# عمل ٍ والصمُت يقتلنا ؟؟
  كشارب الخمر يبتغي النسيانْ 

  
  نتذكر الماضي ونقول قد كنا

  وننتظر أشباح للفرسان
  

  نقدنا كثيرا وھللنا كفانا قد
  فلنبدأ اQن! أف# نغير ما يوجد
  

  لنعمل ما بقى ونغير
  فلقد علمنا أين نحن اQنْ 

  
  وأول العمل يقولون معرفه

  وأول التغير قد ينبت من الحرمان
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  مذبحةيقولون عولمة وأقول 
  ! فالذئب ُ أبدا � يحمى الغز�ن ْ 

  
  

  همحمد عمر حامد عمير
  حوار مع قلمي - ٤

 حياة حرية قلم سPم حوار
  

  انظْر صديقي كيف صارت الحياة
  صاَر الس#م ُأن نحني جبينا للطغاة

  القتل أصبح للحماية وا4مان
  اضحك ْمعي فالحق تاهْ 

  العدلُ أصبح أن نسيطَر ع الشعوبْ 
  !والحق أصبح صامتا بدون فيْه 
  صار القانون مشوھا في يومنا

  !!اقتل َتُسْد فرق تُسْد  
  عاش الحماه ْ 
  :اھتف ْ معي

  " !!عاش الحماه بل عاش الطغاة"
  ! فيهْ  تاه والحق أصبح صامتا بدون فالعدل ُ

  عجبت أمرك ِ يا سياسةَ  الك#م ْ
  حتى نموت وننتھي ويدب سوسا في العظامْ 

  الطفل يصُرخ ُضائًعا أين الطعامْ 
  ر تنشب خارًجا بين الكرام واللئامْ والنا

  القتل صار وسيلًة تنشر س#مْ 
  سحقا ليوم قد قتل كل أسراب الحمامْ 

  وبحجة يدعونھا أسلحة الدمار
  احتلوا شعبا خربوا في كل دارْ 

  واQن اطلُب أن تجيبوا عن سؤال
  ھذا السؤال ھو أين أسلحة الدماْر؟
  � من أجابه على الطلب و� السؤال

  ھو إن نسيطر على اQبار إني أجيب
  عار وربي ع الس#م ألف عار

  انظْر إلى ھذى ا�Qم
  انظر إلي عمق الجروح 

  النار تلتھم الخضار
  !!الذئب يعوى والغراب ينوح  

  من بين طلق وانفجار
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  من بين ذل وانكسار 
  اسمع إلي حلي وفكر

  حاول أن تشاركني الحوار 
  الحل ليس بمستحيل ، 

  نستعيد دينناھو أن نوحد ربنا و
  ھو أن نوحد خالق جبار

  ھو أن نردد كلمة ً 
  تعلو بنا في كل مسجد في الديار 

  d اكبر بھا نسترد أرضنا
  بھا نستعيد ا�نتصار 

  � تندھش وتقول لي مات الس#م
  � لم يمت ستأتي لحظة ا�نتقام

  سنسترد أرضنا من بين أنياب اللئام
  وسترتفع راياتنا ستطير أسراب الحمامْ 

  
  

  همحمد عمر حامد عمير
  جلست أفكر - ٥

 رحيل قرار ألم ذكرى وصف
  

  جلسُت أفكُر كعادتي
  تذكرت ُعينيك ِ فسالْت دمعتي
  !كيف السبيل يا ترى لبسمتي ؟
  قتلتي سعادتي أحييتي كآبتي
  بدلت أيامي غيرتي دنيايَ 

  تل الحب الجميل بروحنا ؟لما نق
  طوًعا 4وھام قْد صارْت دھشتي
  قْد َصاَر قلبك يا صغيرتي قاسًيا
  ك# فحبك � يساوى كرامتي

  فدعيني أرحل في س#م
  عن ھوى  قاٍس وقلب جامد ٍ

  حّرقت أوراق الغرام فكلھا زيف ٌ وحبر باھت
  ودعت أيامك أحييت سعادتي
  وتركت حبا � ُيحب صراحتي
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 قادرعبدالأحمد  مروة محمد
 أطفال الحدود -١

 أمل خوف طفل حلم وردة
  

  ◌ْ الوردة كانت حلم طفل بيجرى ع الحدود
  ◌ْ أول ما فتح عينية ع الغروب
  ◌ْ و� يعرف للشروق وجود

  ◌ْ كل مناه كراسة وقلم وعلم مرفوع
  ◌ْ الممنوع يشوف جواه ا4مل في الحلم

  ◌ْ ينام ف ضله ويحلم بخير مزروع
.....  

   ◌ْ البسمة كانت حلم طفل بيجرى ع الحدود
   ◌ْ أول نداه اQه م الخوف الموجود

  ... ◌ْ  أول م كتبت الحياة ع الجبين
  كتبت معنى ا4لمْ 

  ... أول م تركت ا4يام في القلب
  تركت ھم وَحَزنْ  

...  
  ◌ْ الغفلة كانت حلم طفل بيجرى ع الحدود

  ... ◌ْ ما حكمت عليه الحياةأول 
  !!حكمت ينام تعلب وسط الحفاة 

  يبص لليل بعنيه و� يلمس حلمه بأديه 
  يمد للفجر أيادي ويبات سھران بينادى

  م ي#قى إ� الصدى، والحكم اللي انقضى،
  تغمض عين وتفتح لليل عيون  ،والتعالب بيته حواليه 

  
  

  



  قبة العلماء... طريق األمل ... ديوان القاهرة   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٥٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )لحلوانيھاني ا( الحلوانيمحمود  عبدهللاھاني محمد 
  عتاب وحيد -١

 ظPم ليل غموض تغيير عتاب
  

  ..ليلة  ٌجديدة ٌ
  .. تھادْت فيھا السعادةُ في خطواٍت م#ئكيةْ 

  .. وراَقَصَھا الفرح ُبابتھاج ٍعلى ألحان ا4مانْ 
  في تآلف بديع .. ونغمة تلو أخرى .. لحن في إثر لحن

  حتى وص# عنان السماءْ  ... وارتقيا..  وتساميا.. فعليا 
  وحياءْ  ... وھدوءٍ  .. وبھاءٍ  .. فوجد القمر مطلُ في جمال

  ذاك ما كانْ 
  .. وشاء القدر وُحِرَم المراقص شريكتهُ 

  الفرح رايته بعد أن ولت سعادتهُ  فنكس
  .. متأم#ً  ... ووقف مذھو�ً 

  ؟.. نياه ھكذا بأُكف القھر والحرمانْ فكيف انھالت عليه دُ 
  ؟... وكيف نالت سنابك الھوان من عصمة ا4ع#م

  .. فسرى في ظلمة الليل وحيداً أعز�ً 
  يزود عن عبراته سھام شماتة ا4عداء

  أھكذا؟: ولملم القلب الجريح أشتاته وناداه
  ؟.. أھكذا تعصف شمُس القسوة بأنھار الحنان فتبخرھا

  ؟.. نا فتصبح أطيافاويأفل قمر أح#م
  ؟... أھكذا تمنينا دنيانا ا4ماني حتى نشتاق

  ؟.. ثم تشيح بوجھھا عنا بذاك الظلم والصلف الرھيب
  ... فتصُرُخ أرواحنا في ھذا الَفَضاء الفسيح

  ... أيتھا ا!لھة
  ... يا من أبت الشمس أن تشرقَ 

  .. إ� من بين جفنيك
  ... ِأُتراك  

  ؟ ..نىلَم حجبِت بِشر محياك ع
  .فضَرَبت أشجاُر الظلمة والتيِه بجذورھا في قلبي

  ..تاf بعدك صار الربع وطنا للغربة
  ...وتجرأ الخوُف فيه فراح يذل حتى أعز عزيز

  ...فانتزعتھا من أحضان أرضھا..وعصفت رياُح الرھبة بأشجار ا4مان
  ..وتشابكت خمائل الردى...وترعرعت أزاھر الفني

  ..أط#لَ خرابٍ ..فباتت ِجناُن الزھورِ 
  ..!أخافْت الخوف نفسه

  ...فتطوع البرق منيراً غسق ليلھا
  على الرعد ليكسر جمود صمتھاونادي 
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  رھباً وفزعا..تعشت ا4رض زلزا�ً فار
  ....فما وجدت السماء غير البكاء حسرة على أرضھا

  فما زادتھا إ� في تيھھا سببا
  
  

  )لحلوانيھاني ا(  محمود الحلوانيعبدهللاھاني محمد 
  أصل من صورة -٢

 ارتياح جمال فتنة انبھار وصف
 

  حين رأيُتھا 
 !!ويحي : قلت

  أُتُ◌راھا الشمس تلكم الضيا؟
  !!أنى للشمس شروقھا : قالوا

  وقد ولى الشفق وجن9 الغسقْ 
  نفانظروا إليھا ثم أجيبو: قلت

  فنظروا وما كادوا يفعلونْ 
  من الجنونْ ...حتى فتنوا ودنوا

  بل ھي دفُء رحمٍة حنونْ : قالوا
  أو ِسحر عصف بقلب عاشق مجنونْ 

  ..تسكب الفتنة من العيونْ 
  ..وتحجب ا4مل بالجفونْ 
  ..تسُكت فُتنِطُق السكونْ 

  ...وتھمس فتثير الشجونْ 
  !!!قد أجبتوْن ...فقلت ُكفوا
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  )ةمصري ةحدوت(ظاھر عبدالخالق عبدالھند 
  على شاطئ بحر الغرباء -١
 ھروب  غربة حب غزل جمال

  
  ف55555ي تل55555ك الليل55555ة الصيفـــ55555ـية

  

  عل55555ى ش55555اطئ بح55555ر الغرب55555اْء 
  

  أبص5555555رت فت5555555اة عربـيـــــ5555555ـة
  

  عيناھ5555555ا س5555555بحان المـــ5555555ـولى 
  

  في5555555ـضاْن ش5555555فتاھا تثي5555555ران ال
  

  وق5555555وام مش5555555دود الھــــيئ5555555ـة 
  

  تكس555555وه بش555555رة سمــــــ555555ـراءْ 
  

  أبص55555رتھا تمش55555ى ف55555ي ح55555زن 
  

  تبك5555ى ف55555ي ھ5555م وشــــــــ55555ـقاْء 
  

  فمش5555555يت وراءھ5555555ا مندھ5555555ـشا 
  

  أتس55555اءلُ ع55555ْن أل55555ِم السم55555ـراءْ 
  

  أتمن5555555ى أن أش5555555عل ش55555555معتھا
  

  ك55555ي تب55555رق عيناھ55555ا بصـ55555ـفاءْ 
  

  وأخ55555555ذت أن55555555ادى لتـلتفــ55555555ـت
  

  و ا4ض5555واءْ وھ5555ى تمش5555ى نح5555
  

  وأن555555ا أسـ555555ـعى ك555555ي ألحقھ555555ا 
  

  وأجف5555555ف دمعتھ5555555ا الخرس5555555اْء 
  

  ف5555555إذا بھ5555555ا تس5555555مع ص5555555وتي 
  

  وتلبــ5555555ـى ن5555555دائي الحـــــ5555555ـاْر 
  

  تنظرن5555ي وعيناھ5555ا ف5555ي دھش5555ة
٣  

  وي5555داھا تمح55555و مسرعــــــــ55555ـة 
  

  آث555555اَر بكـــــ555555ـاٍء ودمـــــــ555555ـاْر 
  

  س55555يدتي ل55555م اقص55555ـد أن أس55555ال 
  

  ع5555ن ســــ5555ـر أو ش5555يء خ5555اص
  

  لكنــــ55555555ـى ل55555555م أق55555555در أب55555555دا 
  

  عل55ى ترك55ك وحـــ55ـدك ف55ي الن55اْر 
  

  فلتس555555محي ل555555ي بمشــاركت555555ـك
  

  علـ55555ـى أطف55555ئ ھـ55555ـذى النـ55555ـارْ 
  

  قالـــ555ـت ل555ي وھـــ555ـى تجلـــ555ـس 
  

  فــ5555555ـانا أنھـــ5555555ـارْ ..س5555555امحني
  

  وتقـطـــ55ـع صـــ55ـوتھا ببكــــ55ـاء
  

  ونش5555يج يعص5555ف كا!عصـــ5555ـاْر 
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  ت ٍفجلس55ت جوارھ55ا ف55ي صــ55ـم
  

  أبح55ث ع55ن س55لوى وعــــــ55ـزاء ْ
  

  ك555ي � ت555ذرف ھ555ذا الدمــــــــ555ـع 
  

  وتقطـــ55555ـع قلب55555ي أجـــــ55555ـزاء ْ
  

  عــ5555ـذرا :وأخ5555ـيرا قلـــ5555ـت لھ5555ا
  

  فانـ555ـا � اعـ555ـرف اى عـــ555ـزاء ْ
  

  لكن555555555ـى أعـ555555555ـرف س555555555يدتي 
  

  أنــ5555555ـى ھنـــ5555555ـا معــ5555555ـك اQن 
  

  أنـ5555555ـى لــ5555555ـن أترك5555555ك أب5555555دا
  

  ـاع وآ�م ف555555ي بحــ555555ـر ضيـــ555555
  

  ق55555ولي م55555ا بـ55555ـك ي55555ا س55555يدتي 
  

  علـ5555ـى أمنـ5555ـع عن5555ـك ا4ح5555زاْن 
  

  نظــ55ـرت والدمـ55ـع ف55ي عيني55ـھا 
  

  يغـ5555ـرق حدقت5555ـھا كـالطـ55555ـوفاْن 
  

  قالـ555ـت ل555ي ھ555ـل تع555ـرف معن555ى 
  

  أن تحــ555ـيا دومـ555ـا ف555ي شـ555ـقاْء 
  

  وتـحــ55555555ـس بأن55555555ك ك55555555النكرة 
  

  كــ5555ـذرة رم5555ل ف5555ي الص5555ـحراْء 
  

  عن55ـى أن تحــ55ـيا ھـ55ـل تعـ55ـرف م
  

وحــ555555555555ـدك بـ555555555555ـ# احـ555555555555ـد 
  يرع5555555555555555555555555555555555555555555555اك؟ّّ◌ّ◌◌ّ 

  

  ھل تعــ5ـرف مــعن5ـى أن تبــ5ـكى 
  

  ليــــــ555ـ# ونھـــــ555ـاًرا  أمط555ـاْر؟
  

  ھ55ل تعــ55ـرف معن55ـى أن تبــ55ـقى 
  

  يقظ55555ا وجمي55555ع الن55555اس ني55555ام؟
  

  أن تش5555كو دوم5555ا ف5555ي ص5555مت ٍ
  

  وت5555ئن ف5555ي وح5555دتك الص5555ماْء؟
  

  ھ55555ل ت55555درك م55555ا أش55555عره اQن 
  

  ..ان5555555ى  اھ5555555ذى بأش5555555عاْر؟أم 
  

  فنظ55555555555رت إليھ55555555555ا ب55555555555# رد 
  

  وجلس555555ت أفك555555ر ف555555ي نفس555555ي 
  

  الوح5555555دة أيتھ5555555ا الس5555555مراْء ؟
  

  تش5555555كين ص5555555ديقتي الفض5555555لى 
  

  وھ5555ى بج5555واري لي5555ل ونھ5555اْر ؟
  

  تص55555555فين حي55555555اتى باقت55555555دار؟
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  � تب55555555555ك أب55555555555دا ..س55555555555يدتي
  

  س5555555تزول اللعن5555555ة ذات  نھ5555555ار 
  

  س555555555يجيء الي555555555وم ..� تب555555555ك
  

  وس55555555يعلن وق55555555ت ا�نتص55555555ارْ 
  

  فالنص555555555ر حليف555555555ك س555555555يدتي 
  

  والح5555555555555555ب س5555555555555555يأتيك اQْن 
  

  أو حت55555ى ف55555ي الغ55555د أو بع55555دة 
  

  فق5555555ط ارت5555555احي ون5555555امي اQْن 
  

  فالوح555555دة ل555555ن تبق555555ى عن555555دك 
  

  وس555555ترحل يوم555555ا ف555555ي س555555#ْم 
  

  ك555ي ترج555ع ف555ي حض555ني وتك555ن 
  

  فھ55555555ي ل55555555ي وح55555555دي لWب55555555ْد 
  

  ب5555555555# اى ش5555555555ريك أو اح5555555555د 
  

  ..يحملھ5555ا  ع5555ن ظھ5555ري 4ن5555امْ 
  

  س55555555يدتي  ارت55555555احي اQن ي55555555ا
  

  س55تعود لموطنھ55ا عن55دي وتبق55ى 
  

  ك555555ي تبق555555ين خل555555ف ا4س555555وارْ 
  

  ف55555ي حص55555ن تحرس55555ه الغرب55555ة 
  

  تس5555555كنه الوحش5555555ة وا4وھ5555555اْم 
  

  ..ھ555555ذا مح555555ال..فھ555555ي ق555555دري
  

  نظ5555555رت ل5555555ي نظ5555555رة ش5555555ك ٍ
  

  أتح5555س بھ5555ذي الن5555اْر ؟: قال5555ت
  

  أتح5555555س بحزن5555555ي وب5555555ألمي ؟
  

  .وتق555555555555555555ول با4نھ555555555555555555اْر ؟
  

  ل5555555م اس5555555مع أح5555555دا ينطقھ5555555ا 
  

  بح الطي555555555555ارْ فان55555555555أ كالش55555555555
  

  � أح555555555د يح555555555س بمجلس555555555ي 
  

  أو يع5555555555رف عن5555555555ى أخب5555555555ارْ 
  

  أتق555555555555ول بأن555555555555ك تعرفھ555555555555ا 
  

  كا4ص555555555حاْب ؟  الوح555555555دة؟حقاً 
  

  الي555555555وم فق555555555ط سأس555555555امحھا 
  

  عل5555555ى ھ5555555ذا ا4ل5555555م الجب55555555اْر 
  

  فھ55555555ي الت55555555ي ق55555555د جمعتن55555555ا 
  

  جمع5555555555ت نفس5555555555ينا الغ5555555555راءْ 
  

  جمع555555ت قلبين5555555ا ف5555555ي وح5555555دة 
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  ف555555555ي ح555555555زن،دائم وش555555555قاْء 
  

  ا والي555555555وم فق555555555ط ستعوض555555555ن
  

  عل55555ى ش55555اطئ بح55555ر الغرب55555اءْ 
  

  وتعي555555555د لوجھين555555555ا البس555555555مة
  

  بع5555555د م5555555رور س5555555نين جف5555555اءْ 
  

  لس555555555ت أص555555555دقك حق555555555ا...�
  

  ي55555ا ك55555ل عن55555اءْ ..ي55555ا وح55555دتي
  

  ل5555555ن أترك5555555ك تف5555555وزي أب5555555دا
  

  وأس5555555555لم نفس5555555555ي كالھب5555555555اءْ 
  

  قال5555555ت ذل5555555ك وھ5555555ى تس5555555رع
  

  نح55555و ا4عم55555اقْ ..نح55555و البح55555ر
  

  ألق55555ت بجس55555دھا ف55555ي الظلم55555ة
  

  غرق5555ت تح5555ت الم5555اءْ ..غطس5555ت
  

  وأن5555555ا م5555555ذھول ف5555555ي مك5555555اني
  

  مش555555555لول كل555555555ى كالض555555555عفاءْ 
  

  ض555555اعت من555555ى تل555555ك ال555555وردة
  

  تل5555555555ك الفاتن5555555555ة الس5555555555مراءْ 
  

  ل5555555م تق5555555در أن تحم5555555ل ثق#5555555
  

  يخنقھ555555ا دوم555555ا لي555555ل ونھ555555ارْ 
  

  فاخت5555555ارت أن تمض5555555ى ق5555555دماً 
  

  ب5555555د� م5555555ن ط5555555ول ا�نتظ5555555ارْ 
  

  قال55555ت إن ارح55555ل ل55555ي أفض55555ل
  

  خوف555555اً م555555ن بط555555ش ا4ق555555دارْ 
  

  "ي55555ا س55555يدتي"اه ..ي55555ا ويل55555ي
  

  ....� ح555555ل س555555وى ا�نتح555555اْر؟
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 سحر السواقي...  ديوان الفيوم
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 سحر السواقي...  ديوان الفيوم

  
  

  ه ؟منين الحكاي ينبتد
  هنبتديھا من البحير

  هوالمراكب الّلي ساير
  و�ّ  أحسن من الوادي

  ماضي هو�ّ من مدين
  ه ؟نبتدى منين الحكاي

  ھا من بحر يوسفيدتنب
  هوجنب منه ھرم ھوار

  هوالجنب التانى الجامعة المنار
  

  ه ؟نبتدي منين الحكاي
  أنا رأيي نبتديھا من السليين
  من أھلھا وناسھا الطيبين

  يعلى قايتبا يوبالمرة نعد
  وقصر قارون وقعدة الشاي
  وطبعا ما ننسى السواقي

  أم العيون مّيه ت#لي
  

  ه ؟نبتدى منين الحكاي
  نبتديھا من شعبھا المناضلْ 

  الروبى والباسلْ ص#ح حافظ و
  هإحنا نبتديھا من واح. ' '

  شبه مصر بس على صغيرْ 
  وأنا بصراحة متحيرْ 
  ه ابتديلكم منين الحكاي

  حكاية بلد اسمھا الفيومْ 
  راح تكونْ ) ألف يوم(

  جنه للّي يحبوھا
  وسودا عاللّي يعادوھا

  !!ه وھّيه دي نھاية الحكاي
  

  "محمود محمد علي كامل"الطرق شاعر كلمات 
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  فيوم وصف مبدعى ال

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  الحياة أنا فيھا واقعة و$ أجد من خBصھا دافعا   شيماء أحمد حسبو جودة
  ؟وذاك؟ أم سأظل واقفة ھناك أاختار بين ھذا

  العلم بشھرته وبمتاعبه 
  !أم المال بمتاعه ومسراته 

محمود صBح محمود 
  محمد

  ني حالم منذ الصغر بمدينة للشعر$ أجد ما أقوله غير أ
  أكون ملكا على عرشھا أحب رعايھا ويحبونني

  أحلم أن أغير ا$حداث بكلماتي
  وأغير العالم كله بھا

  محمود محمد على كامل
  )أرشميدس(

  سأواجه مر الحياة وغدرھا
  متخطيا فوق  جراحي وآ$مي

  برأس مرفوعة وأقدام راسخة
  ممتطيا أوراقي شاھرا أقBمي
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  شيماء أحمد حسبو جودة
  حلوة يا بلدي يا أم الحكاوي غناوي -١

 أمل حياة مصر  بلدى  حكاوى
 

  حلوه يا بلدي يا أم الحكاوي غناوي
  وحكايتك النھارده �زم لھا ھاوي

  !!حكاية ليھا العجب 
  بوصلت ُسمِعتھا ُسمِعة الذھ

  حلوة يا بلدي يا أم الحكاوي غناوي
  وحكايتك النھارده �زم لھا راوي

  يرويھا للناسْ 
  علشان التنيين يخلو عندھم أحساسْ 
  دي المشكلة بقت ليھا بالحياة مساسْ 

  وخايفه ما نحلھا من ا4ساسْ 
  وأساسھا بسيط للغايه

  حاجة من حاجات ا!نسان اللي تمثله أيه
  � يستغني عنھا

  ونھاو� يعيش بد
  حلوة يا بلدي يا أم الحكاوي غناوي
  وحكايتك النھاردة �زم لھا مداوي

  يداوي جروح البشرْ 
  بدل ما ده يوديھم للخطرْ 

  وتحصل مجاعاتْ 
  وده ھيخلي في عصاباتْ 

  تعادي بعضيھا
  اللقمة 4جل تقضيھا  خايفه علي

  حلوة يا بلدي يا أم الحكاوي غناوي
  وحكايتك النھاردة �زم لھا واعي

  عتوا حكايتنا بس دي مش نھايتناسم
  علشان الحل فينا

  اللي بيه ھنخلي السفينة تيجي ع الشطْ 
  بدال ما تتشال وتتحطْ 

  ونخليكي بينا يا سفينه
  لبر ا4مان تودينا

  ونحل مشكلتنا
  ھتبقي بدايتنا  اللي بيھا

  ونھاية كلمتنا
  !!ان حلولكم راح تتوج مسيرتنا 
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  شيماء أحمد حسبو جودة
  سعادةمعنى ال -٢

 حياة  أخPق أمل سعادة دعوة
  

                   ي# نحب بجدْ 
  ھن#قي دنيتنا ما ليھا قدْ 

                  حبوا بتفاني
  ھت#قوا ا4ماني

  جايه تجري ما ليھاش حدْ 
  ي# نحب بجدْ 

  ھا قدْ ھن#قي دنيتنا ما لي 
                   ي# نبدأ صفحه جديده

  فيھا بسمتنا مستنيه سعيده
               عايزه تشوف حب برئ

  يبدأ معانا من أول الطريقْ  
    عايزه تشوف إخ#ص وأماني

  مش ك#م كراريس وأغاني 
            مش ھن#قي حد يھينا

  لو أتزرع الحب بينا 
  أحب ارضي.. أحب ديني ... أحب ربي 
  أحب أمي.. أحب أبويا 
  ...أحب أختي ... أحب اخويا 

  أحب صاحبي 
      عايزه السماحه تكون لنا عاده

  وبا!خ#ص عايزينھا زياده
                 عايزه الرضا يكون لنا غيXه

  مش �زم البدله الشيك والعربيه 
  ولكن بصفاء النيه

            أصل القناعة دي أجمل ھديه
  باده القويهوھبھا الرحمن لع

                      أصلھا مش 4ي حدْ 
  دي من غيرھا جبال وجبال تنھدْ 

                      عايزين نغير صفاتنا
  قبل ما نندم ونقول القطر فاتنا 

  ي# نحب بجد ھن#قي دنيتنا ما لھا أي حدْ 
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  محمود صPح محمود محمد
  قلبي يَحنُّ إلى الھوى -١
 صبر حب ذكرى حلم قلب

  
  قلب55ي يحــ55ـنh إل55ى الھــــ55ـوى

  

  قلب555ي يحــــ555ـنh إل555ى المحـ555ـالْ 
  

  قلبـــــ55ـي يحــــ55ـنh لواحــــ55ـةٍ 
  

  م55ـن بع55د م55ا َسكـ55َـَن الجبـ55ـالْ 
  

  مـ55ـن بع55د م55ا سئ55ِـم َالعنـــ55ـادْ 
  

  م55ـن بع55ـد م55ا سئ55ـم النض55ـالْ 
  

  ـــــًـ555ـا يع555اوُدهُ الحنيـــ555ـنْ يوم
  

  يومـ55ـًا يعــــ55ـاوُدهُ الســـ55ـؤالْ 
  

  !أُت5رى أعــ5ـوُد أنــ5َـا لَھـــ5ـا ؟
  

  !أُتـ55ـرى أعــ55ـوُد لjَمــــ55ـالْ ؟
  

  !أم يا ُت5رى أكفـُـــ5ـُر بھـــ5ـا ؟
  

  كذبــ5555ـا أس5555ميھا الّضـــ5555ـ#لْ 
  

  القلــ555ـب ع555اودهُ العــَـــ555ـذابْ 
  

  الرمـــــ555ـالْ ق555ْد ب555اَت قلب555ي ك
  

  � زرع في5555555ه و � خضــ5555555ـر
  

  � نخ55555ل في55555ه و � تـــــ55555ـ#لْ 
  

  ق555د ب555ات قلب555ي ف555ي الھــ555ـوى
  

  ص555555حراء � تح555555وي ظ555555#لْ 
  

  ق555د ب555ات قلب555ي ف555ي الھ5555وى
  

  وھم555555ا و طيف555555ا كالخيــ555555ـالْ 
  

*****  
  ي5555ا أيhھ5555ا الُحل5555م القديـــــ5555ـم

  

  م5555ا زل5555ت أحل5555ُم باللقــــ5555ـاء
  

  ورفبغي55555رك ال55555دنيا صخــــ55555ـ
  

  و بغي55555رك ال55555دنيا فنـــــ55555ـاء
  

  أن55555ا � أرى فيھ55555ا قصــ55555ـور
  

  أن55555ا � أرى فيھ55555ا الّنسـ55555ـاء
  

  أن555555ا � أرى فيھ555555ا حبيبـ555555ـا
  

  وح5555دي و لك5555ن ل5555ي ع5555زاء
  

  أن ت55555أتي يوم55555ا ھ55555ا ھنــ55555ـا
  

  و ت55555زرع بس55555مة ً خض55555راء
  

  م5555ا ع5555دت أفع5555ل م5555ا أريــ5555ـد
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  م5555ا ع5555دت أدري م5555ا أشـ5555ـاء
  

  م5555ا ع5555دت أحتم5555ل الص5555مود
  

  4ُش55555عُر باستيــــــ55555ـاءإن55555ي 
  

  الھ5555م ق5555د أض5555حى جبـــ5555ـا�
  

  الھ555م ق555د بلـــَـ555ـَغ الّسمـــ555ـاء
  

  با4مـــ5555ـس كن5555ُت أن5555ا ھنــ5555ـا
  

  أبك555ي و ق555د ط555ـال البكـــ555ـاء
  

  و ب55555دأت أذكـ55555ـر عھَدنـَــ55555ـا
  

  ف55555راح عم55555ري للـــــ55555ـوراء
  

  فج5555اء قلبـــــ5555ـي ھ5555ا ھنـــ5555ـا
  

***** 
  فھن5555ا تع5555يُش الذكريـــــ5555ـات

  

  ھن5555ا أمض5555ي ب5555# تعـــــ5555ـب
  

  ھن5555ا أرت5555اُح ل5555و لحظـــ5555ـات
  

  !!ھنـــــ5555ـا أن5555ا ھن5555ا أن5555ت ِ 
  

  كمث5555555ل أعظ5555555م الملكــ5555555ـات
  

  ن5555555ا كان5555555ت قصيدتنــــ5555555ـاھ
  

  تج5555555ود ب5555555أروع الكلم55555555ات
  

  ھن5555555ا كان5555555ت لن5555555ا ذك5555555رى
  

  ھن55555ا كان55555ت لن55555ا جنـــــ55555ـات
  

  أراد القل555555555ب أن يرحـــ555555555ـلْ 
  

  و ق555555د كان555555ت ل555555ه دمع555555ات
  

  نــــــ5555555ـيأ� ي5555555ا قل5555555ب خلي
  

  أرى ف555ي الح555ب م555ا ق555د ف555ات
  

  ق5555ال القل5555ب ف5555ي ألـــــــــ5555ـم
  

  ق555ل ف555ي الح555ب م555ا ق555د م555ات
  

  حت555ى ل555و ج555رى ي555ا قلـــ555ـب
  

  !س55أحيى  الح55ب بع55د م55وات 
  

******  
  فرأي555555ت وج555555ه حبيبتــــ555555ـي

  

  ص555555افي كفلقــــ555555ـة القمـ555555ـر
  

  وج55555دتھا ف55555ي مث55555ل ح55555الي
  

  كان5555555ت مجيئ5555555ي تنتظـــ5555555ـر
  

  تنــ555555555ـيقبل.... عانقتنـ555555555ـي
  

  ع5555555اتبتني العت5555555اب الم5555555ـر
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  قبلتھـ55555555555ـا.... عانقتھـ55555555555ـا
  

  ق55555555ب#ت كحب55555555ات المط55555555ـر
  

  ف555555555روت رم555555555ال فؤادي555555555ـا
  

  زرع55555ت ب55555ه ك55555ل الشجـ55555ـر
  

  فأض5555555حى الرم5555555ل بس5555555تانا
  

  يف5555وح ب5555أريج الزھــــــــ55555ـر
  

  و نس555ينا ف555ي الھ555وى جرح555ا
  

  نس555ينا كـــــ555ـل م555ا ق555د مـــ555ـر
  

  أنظ5555ر ي5555ا قل5555ب لم5555ا  ح5555دث
  

  !!لن555ا المفــ555ـرو كن555ت تري555د 
  

  أنظ5555ر ي5555ا قلب5555ي لم5555ا ح5555دث
 

  و تعل5555م ي5555ا قلب5555ي الصبــ5555ـر
  

  فالح5555ب ي5555ا قلب5555ي قــــــ5555ـدر
  

  !!لروع5ة القـــــــ5ـدر  .. و يا
  

  
  

  محمود صPح محمود محمد
  أنا , أصّدُق أنَّھا تنساني -٢
 رحج حزن معاناة ذكرى تعجب

  
  أنـا � أصــــّدُق أنھـــا تنسانــــــــي
  أنـا � أصـــّدُق أنھا كتبت نھايتنــــا

  واستسلمْت لليأس وا4حزان ِ 
  أنا � أصّدُق أنـھا َصلََبْت قصيَدتنـا
  واستبدلتھا ھـــــابط ا4لحـــَــــــان ِ 

  أنا � أصّدُق أنھا باعـَـــتْ 
  انــَـــتْ أنا � أصّدُق أنھا خ

  أنا � أصّدُق أنھا تنســاني
*****  

نـــــي hإليھـــــــا الحنيـــــــــن يشد  
  والذكريات تئــــنh في وجدانــــــي
  والدمع في عيني يروي غابــــــة

  لWشجــان ِ... للحـــزن... للجــرح
*****  

  .....مـــــــن ذا الـــــــذي يقنعنـــــــــــــــي
  !!ُتجھض الحلم من رحم البراءة بأنـــھا 

  .....مــــــــن ذا الذي يقنعنــــــــــــــــــــي
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  !!بأن من أحببتھا بھذه البشاعة  و الحقارة 
  ......مـــــــــن ذا الذي يقنعنـــــــــــــــي

  ...أنـّـھا باعــــــــتْ 
  ...أنــّـھا خانـــــــتْ 

  نــــــيمــــــــن ذا الذي يقنعني أنھا تنسا
*****  

  وھبتھـــــــا كنزا للمشاعــــــــر و الجــــــــــوى
  وكانــت علي ضنينة ٍ 

  سلّمتھـــــــا يومــــــــا مقــــــــاليَد الھــــَـــــوىَ 
  ولْم تكن أبدا أمينــــــة

  سرقت جميع خزائن ِ ا4شواق ِ و الحب العفيف ِ
  ـــــــفسلبت ربيع القلـب ِ و أودعْت فيه الخري

  وأودعـت خزائني ھناك في قلب الغريـب
  أنا � أصــــــدق غـــــدرك يا حبيـــــــــب

  أنا � أصّدُق أنھا باعــَـتْ 
  أنا � أصّدُق أنھا خانــــتْ 
  أنا � اصّدُق أنھا تنسانـي

*****  
  كـــم كنت أحلم أن أكون فارسھـــــا النبيــــــلْ 

  لكنھا باعت كثيري بالقليلْ 
  سلمت ھــــذا العميــــــــلو

  ....جواھري و تيجاني
  ....أناشيدي وألحاني

  أنا � أصّدُق أنھا تنساني
*****  

  وكيـــف للقلب الجريح بأن ُيصّدَق غــــــدرھا
  ...وقد كانت له نور القمر
  ...كانت له حلمــــا  وبيتا

  يــــــأوي إليه من بعد ما طـــــــــول السفــر
  ....َفقـًـاكانت لـــه شَ 

  ....كانت لـــه صبحا
  كانت نھـــــــــــــــــار

  !كيف تكف ا4رض عن الـــدوار؟... فكيف
  !وھل تترك الشمس المـــدار؟
  أنا � أصدق أنھا باعـــــت
  أنا � أصدق أنھا خانـــــــت
  أنا � أصدق أنھا تنسانـــــي

*****  
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  .....ھـــــــــا قــد أتـت
  ه ا4وھــامفملعونــة ٌ ھذ

  وكيف صدقت يا قلبي بھا ھذا الكـــــ#م
  من قال أن في العشق خيانة

  إن الھوى في ا4صل يا قلبي أمانـــــــة
  ....ومن يخـــــــــونوَن حبھم فإنــــــــھم

  في ا4صل محترفو خيانة ْ
  و� ينتمون لدولـــــة مؤسسة للغـــــــرام

  للھيـــــــــامو� ينتمــــــــــون  للعشق و� 
  فكيف صدقت يا قلبي بھا ھذا الكـــــــــ#م
  !!ھـا قــد أتت فملعونة ھذه ا4وھـــــــــــــام 

***** 
  ....ھـــَــا قـــد أتـــــــت

  عادت لسالف عھدھــــا
  ُھنــا التقينـــــــــــــــــــا
  وذاك كـــــــان مكانھـــا

  !!مھ# ومھ# فليست وحدھــــــــــا
  !مــن ذا الذي بجوارھــــــــــــــــــا؟

  فملعــــــونة ھـذه ا4حــــــــ#م
  وصدق يا قلبي بھا كل الكـ#م

  وصدق أن ليس في العشـــق خيانة
  إن الھــــوى في ا4صــــل يا قلبي أمانة

  محترفو خيانة  -في ا4صل   -ومن يخونون  حبھم فإنھم 
  مو� ينتمون لدولة مؤسسة للغرا
  و� ينتموا للعشق و� للھيـــــــام

  ....� تبتئـــس....فــــ# تبتئــس
  .....و مجمـــل الكــــــــــــ#م

  أن التي خدعـــــت بحبھـــــــــا
  وأشربتــــــك مرارة ا4حــــزان
  تنتمي لعالم يحمل راية الھجـــر

  راية البھتــان....رايـــــــة الظلم
  .....ثــــــــــانيتنتمــي لعــــالم 

  وما كانت أبدا في الحب تعانــي
  فصّدق أنھا باعــــت
  صـّدق أنھا خانـــــت

  ...صـّدق أيھا القلب
  تنسـاني....... أنھــا
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  محمود صPح محمود محمد
  اتركيني - ٣

 مناجاة حب رثاء حلم فراق
  

  ..اتركيني حبيبتـــــي
  ..فما أنا الشخص الذي 

  ُيدھُش النساء  
  ..اتركيني حبيبتــــي

  .. فأنا � أجيــــدُ 
  غير البكـــاء

  وأنا � أتقُن الحديث وحلو الك#م
  أنا رجـــــلٌ خلقت لWحـــــــ#م 

  لكن أح#مي أبدا ما تحققت
  و طموحاتي انتحـــــــرتْ  

  ..و وجدُتني 
  اب الھوىفي محر 

  أنشد ألف رثاء 
  يا أنت أيتھـــا الحبيبة

  يا أنت أيتھا البعيدة والقريبة
  أنــــي أحبـــــك؟...... متـــــى تعلمين

  و من بين كل ال#ئي عرفتھن اخترتك
  ورفعتك فوق مرتبة النساء.. و أحببتك 

  ..أحبك.. أحبك.. إني أحبك
  و أنشد في غرامك ألف أغنية حزينة 

  ون أي مبررإني أحبك د
  يا أنت أيتھا المطھــرة ا4مينة 

  فھ# أتيت ِ تبلليَن ريقا يجف من الرجاء
  الحلم في قلبي يئن و يشتكي

  ..و الجرح عندي يرتجـــــي
  لحن الوفاء 

  ھ# سمعتي صرختي
  و بكائي و صيحتي

  و دموعي التي صارت
  بحورا من دماء 

  ماذا سأكتب يا ترى
  و ماذا يقول الشعر

  لزمان في ھذا ا 
  ماذا سأكتب يا ترى
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  من بعد ما احتضر الكمان
  و ماتت جميع مواطن العشاق

  في زمن الحضارة 
  ...و أسدلت الستارة
  ..على مسرحية

  ..ھزلية 
  ..ھراء 
  ..ألف آه ..آه 

  يا زمن الھراء
  
  
  
  
  

 )أرشميدس(محمود محمد على كامل 
  فضفضة -١

 حياة حلم ألم غربة  فضفضة
  

  آه علـ555555ـى غربت555555ي وســـ555555ـط أھل555555ي وأحب555555ابي وناس555555ي
  

  آھيـ55ـن كمـ55ـان علـ55ـى الل55ّـي مــ55ـّوت فيــ55ـه كــ55ـل إحساس55ي
  

  بين55ـزل الدم55ـع م55ـن عين55ي علّي55ـه وعل55ى ك55ـل الل55ي بيقاسـ55ـي
  

  يھ555ـي الـدنيــ555ـا عمـّالــ555ـه تقس555ي عليـــ555ـه و� أنـ555ـا القاس555
  

  وما فيش حـد فاي5ـق لح5ـد والك5ـل ف5ي محنت5ـه ملھ5ـى وناس5ي
  

  إن ل55ـه أخ مـ55ـن كتـ55ـر الوح55ـده بقـ55ـت عنـ55ـده ش55ـئ أساس55ي
  

  
  نفس555ي أفـضف555ـض لحـ555ـد بــ555ـس نفس555ي مــ555ـش مطوع555اني

  

  مـ55ـا ليـ55ـش حتـ55ـى صـدي55ـق يواس55يني لـ55ـو قلــ55ـت آه يانـ55ـى
  

55ـه و�  Xأن55ـا الج55انيم55ـش ع55ارف الن55اس ھي55ه الل55ي جن55ت علي  
  

  وقلب555ي مخنـوقـ555ـة نبضتـ555ـه وماتـ555ـت ف555ي الحلـ555ـق ألح555اني
  

  وي55ا رب لي55ـه ك55ـل م55ـا أمشـ55ـى خط55ـوة أرج55ـع لW55ول تانـ55ـي
  

  
  عجب55ـي عل55ى واحـ55ـد بيحل55ـم ومـ55ـش عاي55ـز يحق55ـق أح#مـ55ـه

  

  أو بع55د م55ا مش55ي خط55وة ا4ل55ف مي55ل يرج55ع ت55انى ف55ي ك#مـ55ـه
  

  حل5م ول5و م5ره ف5ي منام5هوعجبي أكتر على اللي م5ش ق5ادر ي
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  ما ھو البني آدم مننـا إي5ـه غي5ـر ش5ـوية أحـ5ـ#م ف5ي شبابــ5ـه
  

  شـ55ـوف ي55ا بن55ي الدنيـ55ـا زى الجب55ـل والن55ـاس ھيــ55ـه ذئـابــ55ـه
  

  والل55ي ع55ايز يع55يش وس55ط الوح55وش �زم يس55تعمل أنيـــاب55ـه
  

  والل55ي م55ا ل55وش ض55ھر ف55ي ال55دنيا دى ينض55رب عل55ى أجنابـ55ـه
  

  
  

 )أرشميدس(محمد على كامل  محمود
  وحدتك يا مصر -٢

 أمل انتماء مناجاة مصر وحدة
  

  ف55ي وحـدت55ـك ي55ـا مصــ55ـر كــ55ـ#م كـتـي55ـر ينقـــ55ـالْ 
  

  كــــ5ـ#م طــال55ـع مـ55ـن القل55ـب بـ55ـدون أي إبـتـ55ـذالْ 
  

  ي م55ن الجن55وب أو الشم55ـالْ المص55ري فيك55ى مص55ر
  

  ھدف55ه ف55ي الحي55اة حـ55ـب الح55ـق والخي55ر والجم55ـالْ 
  

  ونـاسـھـ55ـا طـيـبـي55ـن وكمـــــ55ـان و�د حــــــ55ـ#لْ 
  

  
  ألـ555ـف مــ555ـوالْ  ي بيتق555الف555ي وحدتــ555ـك يـ555ـا بل555د

  

  والل55ي بـ55ـاع ضميـ55ـره 4ج55ل حفن55ه م55ن المــــ55ـالْ 
  

  ھــــ55ـ#لْ وعايــ55ـز ي55ـوم يفـ55ـرق ب55ين الصليـ55ـب وال
  

  عمــره م5ا ينــ5ـول م5ـراده 4نـ5ـه مـ5ـن المحــــ5ـالْ 
  

  يفــــ55ـرط أخ ف55ي أخـــــ55ـوه وا4ب ف55ي العيــــ55ـالْ 
  

  
  ف55ي وح55دتك ي55ا وطن55ي حكاي55ات أغ55رب م الخي55الْ 

  

  بـدايتھـــ55ـا كـانـ55ـت مينــــ55ـا ومعـــ55ـاه ا4بطــــ55ـالْ 
  

  لْ ومن يومھا حلفت مصـر م5ا تتف5رق مھم5ـا إنق5ـا
  

  وشوف ث5ورة سعـ5ـد كـ5ـان الصلي5ـب وي5ا الھـ5ـ#لْ 
  

  وا4زھـ555ـر والكنيس555ة عالييــ555ـن فـــ555ـوق التـ555ـ#لْ 
  

  
  لـوحــ555ـدتك ي555ـا مصــ555ـر كـ555ـل صـ555ـ#ة وابتھ555الْ 

  

  ويھنيــــ555ـك دايــمـ555ـا بشبــابـــ555ـك ا4بطــــــــ555ـالْ 
  

  ويجعـ55ـل شعبـ55ـك دايم55ـا ف55ى س55#مه وراح55ـة ب55الْ 
  

  ه دى أمـانينــــ5555555ـا وغايـــــ5555555ـةاQمالْ وھيـــــ5555555ـ
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 )أرشميدس(محمود محمد على كامل 
  جرح الھوى - ٣

 جرح لوعة فراق عشق نصيحة
  

  لكل عاشق إذا ما اكتوى 
  بنار الحب جرحان ْ
  جرُح الھوى يبقيه

  حتى الصباح سھراْن 
  رح التعود علىوج

  الراحة ِ والحناْن  
  فإذا أقدم على جرحك

  يوما أي إنسان 
  ف# تفكر فيه 4نه 
  يستحق النسيان 

  و� تحزن فإنه خسر 
  عاشق له ولھان 
   فجأةوإذا كان الھجر 

  لم يكن فى الحسبان 
  ف# تجلس بعيدا وحيد

  فيما كان تفكر 
  واتخذ ُصحبًة َصالحًة 

  تعينك على الزمان 
  رتجي  بـأن يرجعو� ت

  حتى � يذيَقك الھوان
  فالكرامه شئ غال ٍ

   ا4ثمانْ  ِف# تبعھا بأبخس
  فإذا كنت يوما فى الحب شريًدا

  ف# تبحث عنه فى أي مكان 
  وإنتظره فإنه سيأتي عذبا جمي#ً 

  يقول لك أن الوقت قد حان ْ
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  أرض الكنز المفقود...  ديوان بني سويف
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  رض الكنز المفقودأ. .. ديوان بني سويف
  
  

   نھر النيل فيونلف بيھا ه          تعالوا بينا ناخد سفين

  ولحسنھا ھنقول مواويله       قمر وزين ھنشوف مدينة

   و� حتى للسياح مزار صحيح ماھياش � مصيف و� ھى ميناء

   صغار وكبارأصيل لھم طبع  أھلھالكن 

   و� ھى صعيدبحري � ھى  تسأل عليھا

   ما بنقول يوز جميل موزون يءش كل يز

    والوسط حنونأوسطه  في ا4مورخير 

   تروح شمال ھتعديلھاه مركز بلدنا المحروس

   عليھا يوتروح جنوب تيج

   ترتاح وتاخد من خيرھا

  !! وخضار هماي

   تعالى ھتشوف جمال من طابع خاص

  هواللمه والعيل ا4ھل

  أصيل دول طبع 

   من نھر النيل هومساح هكبر نسبأ هواخد يھ ما

   وكمان مرمر رخام اسمنت أرض الكنوز ال#زوردية

   يعيش لينا ويدوم وھرم ميدوم

    وعراقتھا شاھد تاريخھا

  ه مدين أحلى ...  لينا "سويف بني... " رب وخليھا احرسھا يا

  
  "ياسمين قطب فرج"الطرق  ةشاعركلمات 
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  ٨١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  بنى سويفوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  لنفستوصيف ا  )الكنية(

 ياسمين قطب فرج
  عابدين

زھرة المعاني (
  )والكلمات

أو عص*فور ... أو نجم الليل ... موج البحر ... إْن سألتُم عنى 
س*يقولون ... أو حتى ش*مس النھ*ار ... وقف على فرع الشجر 

ھ**ي قل**ب ن**ابض بالحي**اة ين**زف ... ھ**ي بس**مة حزين**ة : عن**ى
ء ف***ي ھ***دو... ھ***ي طف***ل ص***غير أرھق***ه المش***يب ... ب***ا=لم

... واستقرار الجب*ل ولك*ن يحم*ل بداخل*ه ث*ورة برك*ان مش*تعل 
... أن*ا م*اء ... أعيش تغيرات الفصول ا=ربعة ف*ي ي*وم واح*د 

  .أنا ليل ونھار... ونار 
  ))...أنا...المتناقضات((

أحمد عبدJ علي أحمد 
  الھواري

  )الباحث عن الحكمة(

     ◌ٌ  من أبياته النجم ساطع أنا الشعرُ 
   !؟ اتيكَ لَ راء عن مَ لقُ فھل ساءلوا ا

    ◌ٌ  من قرطاسه النور بارق أنا العلُم◌ً 
  ! من مشكاتيفقد بددوا الظلماء َ

احمد محمود عبدالحميد 
  مسعود

  )الماسي(

  لم***ا ا]$م والھ***م يمح***و ش***بابك. .. آه
  

  لم***ا تBق***ي نفس***ك وي***ا ع***ذابك. .. آه
  

  لما مره واح*ده تلق*ى الك*ل س*ابك. .. آه
    

كريم أسماء السيد عبدال
  أحمد

  )شاعرة في الطريق(

  م**ن الرحم**ان ةٌ مھ**دا ھ**و نعم**ةٌ ...  والھ**امٌ  ھ**و وح**ىٌ  الش**عرُ 
  

  ك*ل زم*ان س*أعبرُ  ◌ِ  وب*ه...  قلمي يصل بيني وبين الن*اس
  

  نعم**ة ھ**ي غاي**ة ك**ل فن**ان... فحم**دا p عل**ى م**ا أعط**اني 
  

  حس وكلمات ترتق*ى لك*ل ا=ذان...  موھبة بھا J أعطاني
    

  مدحسام أمين مح
  )ا,حساسأمير (

  !؟؟ أك*ونم*ن  أن*اأي*ا ت*رى . ..ا ح*ائرَ  نفس*ي وسألتُ 
  

  والسن***ـون ؟؟ ا=ي***امأأنـ***ـا مـ***ـاض مش***رق طوت***ه 
  

  حاض**ر ال**م ومستقبــ**ـل تعتري**ه الظن**ون؟؟؟؟ أم أن**ا
  

Bأك***ـونأب***دا ھ***ذا ول***م ول***ن  أن***ا لسـ***ـتُ  ... كـــ***ـ  
  

  يك*ـون بي*دي ومس*تقبليماض وعز حاض*ر  مجدُ أنا 
  

  الك******ريم ذو القلـ******ـب الحنـ*******ـون مص******ريأن******ا ال
  

  ! وف***ى وق***ت الش***دائد وح***ين الب***أس أن***ا الفرع***ـون
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  ٨٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  )تكملة(بنى سويف وصف مبدعى 
  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  ،جو نظيفٍ  فيوتربت ْ نشأتْ  ... شيماء ھي بنت الريف  شيماء حامد بحر زايد
  الحليوبنات أخBقھم ھي لھم أزھري وأب  ◌ٌ  فاضلةأم ٌ

  يحبون اللغة ويعشقون الصرف وإخوة دائما يغضون الطرف
  عندھم يعلو الصلوات صوتَ  ( ... فاضBتٍ  وأتراب جميBتٍ 

عاملوھا بحب فھي بھم  ... لھم عليھا أياد كثيرة ◌ٌ  وأساتذة
  غنية

   ... مدللْة◌ٌ  – قليB -  فھي...  أما عن شيماء
  لكنھا أحبت الخير وا=خBق الفاضلةْ 

  ... وتقف للظلم سدا ... حقھا أبدا $ تترك
  !أحبت الحياة ... ما ھي إ$ فتاة ... وباختصار، وأخيرا

 حمدأصفوت ربيع 
  عبدالناصر

  )أبو عمار السويفي(

  ، اللؤلؤ أنا: أقولُ  ،أناتسألني من 
  !!؟؟ $ ابالغ ماذا افرق عن اللؤلؤ أنا
  فقلبي مع الصـديــق ابـيــض، كـــان الـلؤلؤ ابيض إن

  فاني مع العــدو أسود، ولو كان اللـــؤلـؤ اسود
  هِ بداخلي كاللؤلؤ في محارِ  ◌ٌ  ةءافكاري ومواھبي مخبو

  ))كاسب((  ما بداخلي جَ خرَ أَ  نْ مَ 
  !! خاسرْ  .. خذ بالظاھر فھو خاسرٌ أومن 

مصطفى سعيد محمد 
  عبدالحميد

  )أبو حبيبة(

  أنا ا,حساس
  اللي ماشي على رجلين  

  !!اللي مدقتوش أكلت وشربت الحب 
  عشت بأمنية وبأغنية عنه 

  ...دورت عليه
  !!بس ملقتوش  

  يا ريت لو حد لقاه يدلني عليه 
  !!يمكن ألحق أعيشه يوم قبل ما أموت 

  ھناء محمد محمد محمود
  )أميرة الحب(

 مرضيه هبحب الدنيا وعايش
 بخاف من حجات وتوجعني ا=سيه
 لكن عمري ما أكون عنك غنيه

  !البشرية عمره ما ينسى حد من  ... عشان ليا رب
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  ٨٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )ھرة المعاني والكلماتز( عابدينياسمين قطب فرج 
 حال الدنيا -١

 حياة قدر مسرح دنيا وصف
  

  الدنيا دى مسرح كبيرْ 
  والشجاع فيھا بطلْ 

  ھتعيش جبانْ 
  ھتموت جبانْ 

  تخلف اثرْ  ھتروح و�
  الناس تقول شاطر ده اللي بقوته بيحمى نفسه

  والفھلوي بياكلھا والعه
  والغبي ساب ھيلمانه ومات منتحرْ 

  اللي يعيشوھامنھا دنيا غريبة وا4غرب 
  فيھا اللي نام ظالم أخوه وضحك عليه

  هواللي اتظلم وما بيدوا حيل
   فيھا الغنى وفيھا الفقيرْ 

  للي صان نفسه ولسانه فيھا المنافق واللي صادق وا
  واللي قرر يبقى بغبغانْ 

  ماله كيان بيردد وله مليون لسانْ 
   دور ت#قى من الوشوش كتير ميتعدوش

  كمان ت#قى فيھا الملك وفيھا الوزير وفيھا الغفيْر 
  وفيھا اللي بات من غير عشا من غير غطا من غير سريرْ 

  من غير دواه من غير سكنْ 
  ى الحضن الكبيرْ وسكن و�ده بين ضلوعه ف
  ...لحظة يا خلق

  اسمعوني وافھموني
  فيھا المفيد هيمكن أقول كلم

  ربك يا عبد لما وھب الكون ده كله وخلقنا فيه 
  مش نھدْ  يكان قصده نبن

  الشر في الكون اتولدْ  )ھابيل(قتل  )قابيل(ولما 
  ربك خلقنا بكل لون وعلى كل شكل في حد نفسه بتأمره دايما بخيرْ 

  نفسه ھتاخده لجھنم وله السعير وبئس المصيْر  وفيه اللي
  قصدي يا خلق إن الخ#يق متشكلين من ألف مليون م السنيْن 

  هوكمان له حكم هوا�خت#ف في الكون دا رحم
  والعاقل اللي بفطنته يفھم ويوعى 
  وعشان كده لما ت#قيك صادق حنونْ 

  وأخوك يخونْ 
  ....� تندھش
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  ٨٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  اللي ميزه بوجود خيانهالصدق ھو  ىواعرف أن اللي سو
  واعرف كمان ان اللي كنت بتعلمه بحياتك 

  هھيبان يوم القيام
  ساعتھا ھتحس برضا

  وبعدل من الرحيمْ 
  ھتعيش مابين الناس سعيدْ 

  مبسوط أكيدْ 
  طول منتا ماشى مستقيم
  دنيتنا سھلة عيشھا كده

  بحلوھا ومرھا
  ما ھي كلھا أيامْ  

  نْ و� ت#قيك عايز تعيش على طول الزما
  عيشھا بجدْ ....الفرق انك لو نويت فيھا تعيش
  ازرع ھتحصدْ 

  وان شر ف شرْ ...أن خير ف خير
  اعمل ليوم الحشر وارضى بقسمتك

  وعى  تنتظرْ اواصحى قوام 
  وافتكر انك ھتلقى d في يوم عظيْم 

   ... اختار
  ؟ تحب تكون كريمْ 

  ؟ و� تحب تكون لئيمْ 
  !!تتفضح بين البشْر ھوساعتھا 

  
  

  )زھرة المعاني والكلمات( عابدينسمين قطب فرج يا
  هحلو هبنوت -٢

 أمل صباح حلم طفل وصف
  

  هحلو هبنوت
  بس غير كل البنات

  !! حلمت فى يوم بإنھا أميرة ا4ميرات
  فضلْت تعيش فى حلمھا
  وفى حضن الليل تباتْ 

  ت على صوت غريبْ وفى يوم صح
  ... من الشباك يجا

  :وقالھا ... لھا صوت لھا زأزأ
  ؟يليه تستعجل هحلو يا

  دى الدنيا ليكى بتبتسمْ 
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  ٨٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  يوأفرحي عيشى فى سنك وأمرح
  هدنيتنا دنيا صغير

  راجعت نفسھا هوبسرع قعدت تفكر
  صحيح:وقالت

  !ليه انا أقصھا؟ يضفاير
  !؟ ليه انا أمسھا يوبراءت

  السما من هنعم يدى طفولت
  كبرْ أومسيرى ....  انا أنتظرْ 

  والحلم اللى كان مستحيلْ 
  يصبح قريبْ 

  واتبسط العب انا اجرى
  ذى البنات فى سننا

  :وبكرة ھأقول
  هياريتنى كنت صغير
  هياريت فضلت صغير

  قطع الك#م
  صوت البنات أصحابھا الصغيرين

  هانا جاي: قالتلھم .... نادوا عليھا
  يأوعاكوا تفوتون

  واتبسط العب انا جاية
  يوفرحت يوأعيش فى سن

  لبست جونلتھا اللى بتدور فى الھوا
  اللى بتنور شعرھا هوالتوك

  تلحق صحابھا وجرت قوام
  وتعيش معاھم سنھا

  وأتلفتت أتنبھت وقبل ماتنسى
  !!ه متشكر: وقالت ونادت على عصفورھا
  يونبھتن يلو�ك ما زأزأتل

  ؟ وقلتلى ليه تستعجلى
  وحايرة لكنت تايھة

  وكنت فوت الصحاب
  !! وراحت علية اللعبة اللى بحبھا
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  ٨٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )زھرة المعاني والكلمات( عابدينياسمين قطب فرج 
  ما عرفتك ... عرفتك - ٣

 ألم ذكرى ماوھأ حب عتاب
  

  ةْ منافق ما عرفتكِ .....  ةْ ِ◌مخادع ما عرفتكِ 
  المستقيمْ  فى الطريق القويم تكِ عرف

  عرفت فيِك الود ليس له حدودْ 
  والورودْ  عرفت فيِك الزھروالرياحين

  عرفت فيك ِالسھد وباقى مفردات الغرامْ 
  والھيامْ  والعشاق عرفت فيِك العشق

  عرفت فيك ِكلمات وأحاديث الشعراءْ 
  عرفت فيكِ قلب ا4طفال ا4برياءْ 
  عرفت فيِك ضمادة تداوى الجراحْ 

  عرفت فيك ِبسمة ترسم على الشفاه
  عرفت فيك ِسكون مياه ا4نھار والبحورْ 

  لم أدِر  أن البحر يغلى ويفورْ 
  عرفتك ِقلبا أبيًضا صافًيا

  عرفتك ِبرعما أخضًرا نامًيا
  عرفت فى صمتك الحب ولغة العيونْ 

  عرفت نوعا من الكلمات ينتقل فى سكونْ 
  كنُت أسمع فيكِ صوت تغريد الطيورْ 

  أرى فيك ِصفاء أصداف البحورْ  كنتُ 
  كنُت أشم فيك ِعبير عطر الزھورْ 
  كنُت ألمس فيكِ جمال بنات الحورْ 

  عرفت ُمن نغمِك صوت البيانو والكمانْ 
  عرفُت فيك نوًعا خاًصا من ا4لحانْ 

  القمر .... النجم .... الطير رأيُت فيكِ 
 الشجر. ... النبت....  عرفُت فيِك العشب

  اخلك ذلك الشيطان الصغيرلْم أدر ِ أن بد
  سأحلق وأطير: لماتك حين قلتِ ك لم ْ أعِ 

 ...) !ا لWبدسنبقى معً : ( لى من قبل ُ قْد قلتِ 
  .... وقلتى .... قلتى .... لن يفرقنا أحد :وقلتى

  !!ي كنُت أظن أنك م#ك
  !ي �مت#ك ولْم أتخيل أنك تخططينَ 

  والوفاءْ  والبراءة الُطھر ظننت فيكِ 
  وا!يخاءْ  وا!خ#ص الصدق ظننت فيكِ 

  أغمضُت عينى دوما عن ھفواتك بأعذارْ 
  فكلنا � يلقى ھما و� با�ً 4خطاء الصغارْ 
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  ٨٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ومدروسةْ  لم أعرف أنھا أخطاء مقصودة
  لم أعرف ان لجذور الشر فيك خيوط ممدودة
  كنت قد عزمت السفر معك فى جميع البلدانْ 

  خر البلدانْ آلى إو
  ....ھى بنا فى ب#دْ أن الرحلَة ستنت وظننتُ 

  ! ا4نقياءْ  والمحبين ب#د ليس بھا سوى الحب
  ا4تقياءْ  والعاشقين والعشق

  ان الدنيا ستحلو بالقرب منك ظننتُ 
  وانى سأھنأ بالعيش معك

  ولكننى أستيقظتُ 
  ....ي ُ◌من ُحلم وأفقتُ 

  ھو نوٌع من ا4وھامْ  به أن كل ما حلمتُ  ووجدتُ 
  وا4ح#مْ  ابَ سوى السر وأنى ما أُمسُك بيدى

  وأنه لم يبق لى سوى ا�Qمْ 
  وجدت أن الحب ليس له أثرْ 

  وان ذلك النوع من الرح#ت اندثرْ 
  وب#د ا4شرارْ  وأنه لم يبق إ� الشر

 !!شر وأننا نسينا كوننا ب
  
  

  )زھرة المعاني والكلمات( عابدينياسمين قطب فرج 
  أين الحــــــــــياة؟؟ - ٤
 أمل حياة بحث حيرة استفھام

  
  .... يا من تحلُم بالتفاؤلْ 

  أين السعادة التى تدعى؟؟
  ھذه الحياة ما ھى إ� نكٌد وكدٌ 

  ! أش#َء إنسانْ  أصبح ا!نسان
  قد صرنا أشبه بالذبابْ 

  نرتفع .... نحلق .... نعلو
  وننطرحْ  يأن نھو ثم ما نلبثُ 

  الرؤيا أضحت ضبابْ 
  فسادْ  اصبح والھواء
  صارت خرابْ  .... حتى القلوبْ 
  وضع القناعْ  .... زاد الخداعْ 

  وأنتصر السباعْ  .... أُكل الحملْ 
  ليالينا فى ظ#م دائمٍ  غرقتْ 

  حر ونارْ . ... أما النھارْ 
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  ٨٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عم فى الكون التھورْ 
  سوى التذمرْ  وما نملك

  حائرينْ و كلنا نسعى تائھين
  !إلى أين؟ .... ألالكل يس

  ؟؟أليس الميتون فى ھناءْ 
  ؟؟أليس التراب ھو الدواءْ 

  !؟ وأين ا4ملْ  ....! ؟ أين الرضا
  !؟" حى على الف#حْ " :يقول يأما سمعنا المناد

  .... حى على العمل
  !! لن يبقى لنا سوى القبر .... إذا فقدنا الصبر

  غريبة ٌ حقا ھذه الحياة
  تضحك فى وجوھنا برھة

  تلبث ان تدير لنا الظھور فى غمضة عين ثم ما
  وسواد عناد تنكشف الحقائق التى ھى

  !! رماد صارت يحتى ا4مان
  ساد النزاعْ  .... عم الصراعْ 
  كلھا اوھامْ .... حب وأمانْ 

  نحياھا .... ھا ھى حياتنا
  !!ما ندرى حقا ماھى  

  
  

  )زھرة المعاني والكلمات( عابدينياسمين قطب فرج 
  .... هخسار - ٥

 عظة ندم ألم ذكرى وصف
  

  .... هخسار
  يوم لعمرى ضياعْ  هيا خسار 

            أوھام وخداعْ / فى ك#م ساحر
  بعد ما قلبك ليا ما باع ْ 

  كل امالى فى حبك ضاع ْ 
  

  مش ھتندْم تانى لھجرْك 
  مش ھتجرح من طول بعدكْ 

  نا قلبى اتعود على غدرْك ما أ
  مش ھرجع من تانى اشتاقلْك 

  
   يمش راح أأس

  ومش ھتألمْ  
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  ٨٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  يمكن قلبى فى يوم يتعلمْ  
  ! نسيانكْ ه يتحمل قسو

  ويكمل ايامه فى بعدكْ 
  فراقكْ  هكانت صعب علي

  كان الدمع بيشكى أ�مكْ 
  لكن قلبى بأيدى انا دوستوا 

  !ي ونسيت الجرح اللى كوان 
  مش ھتنازلْ 

  ھستسلْم  مش 
   يحتى ولو فى بعادك موت 

   مش ھارجعلك تانى وأسلْم 
   

  نا ھبعد وأختار ھجركْ أ ا4 د
   يوھامش هبس ھقولْك كلم

  بينكْ  يبين يالدنيا أھ يأد 
  نا ھمشى وھسيبك وحدْك أ

  فووق وأرجع من تانى لعقلْك 
  فووق وأرجع بس عشان نفسْك 

  لكن انا قلبى وحبى أستھلكْ  
  كذبكْ  / كرھكْ  / ھجركْ  / بعدكْ 

  فضلولى من صورتكْ  يھم الل
  هجريح همن واحد هفصيح هونصيح

  ختاْرھا بعقلكْ ا... تيجى تختاْر 
  
  

  )زھرة المعاني والكلمات( عابدينياسمين قطب فرج 
  يصديق - ٦

 صديق حب وفاء صحبة مناجاة
  

   روحْ  لى بعد الروحِ ي حبيب.... يصديق
   من بعده بالسر لْن أبوحْ  صديقى

   أختنق الصدُر بالغضِب كظما
   فوجدت صدر صديقى لى مشروحْ 

   أھوالٌ ومصاعب....، ليالى مظلمة
  ! لى ملجأ كسفينة نوحْ  يوكان صديق..... واجھتھا

   يكيانْت شل( , ىجرحت الدنيا مشاعر
  !  وكان صديقى لجرحى مجروحٌ 

   ونمت وحيدا.. ، دوت بالھم كمداغ
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  ٩٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   أغدو وأروحْ حيثما ي مع يوكان صديق
   من ناصحٍ  يفلْم أجْد ل الحياةِ  تھت بدھاليزِ 
   نصوحِ  لى خيرَ  يوكان صديق

  ھبت رياح الحياة
  !! بسفينتى يوكادت تود

  مفتوحْ  امرسي فكان حضن صديقى ل
  والعويلْ  والصراخ تعبت من النداء

   مبحوحْ  يلصوت يصديق فكان صوتُ 
   فلينظر أحدكم من يخاللْ 

  ؟ أم صالحٌ  طالحٌ 
  موضوعْ  خليلكَ  على دينِ  فإنكَ 

  لك عند الخلق ك#مْ  لصديقٍ  فبصداقتكَ 
   أو ممدوحْ  وعلى سير الناس كنت مزموما

   واجبٌ  عليكَ  لهُ  قبل الطريقِ  فالصديقُ 
                     وصلوححقوْق   ئمااولك عليه د

   يهِ أوفX  فى الحقِ .....  صديقى بالروح أفديهِ 
  حْ وصلمحاليٍ  .... حالهِ  صديقى لحسنِ 
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  ٩١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الباحث عن الحكمة( علي أحمد الھواري عبدهللاأحمد 
  م شاعر(آ -١

 أمل حماسة عروبة ذل خوف
  

999ـُه أجـــــ999ـلُ    0 تس999ألوا ع999ن رح999ـيلي إن:
  

  ھ99ل يمل99ك الم99رُء أْن يمضــ99ـي ب99= أج99لِ   
  

  0 تس999ألوا ع999ن زم999اٍن م999ات فـارُســ999ـه
  

  ف99الُجرُذ يھ99زأُ مــــــــ99ـن لي99ٍث ب99= خج99لِ   
  

  0 تأملـ999ـن: ج9999ـواداً سـاق999ُـه بـُتــــــ9999ـَِرت
  

  حماق99ٌة تل99ك م99ـا تبغي99ه مــــــــــ99ـن أم99لِ   
  

  ق999ل للعروب999ِة ھ999ل ُش999ل:ت ســـــواعـ999ـدكِ 
  

  رمـــــ99ـى الراي99اِت ف99ي الوح99لِ تب99اً لزن99ٍد   
  

  ق999ل للعروب999ِة ھ999ل ب999ارت عـزائـمـــــ999ـكِ 
  

  فلتأكلــــــ999ـي حنظ999لَ اHف999رنِج واحتمل999ي  
  

  ق999ل للعروب999ِة ھ999ل ھان999ت َقـَداَسـُتـــــ999ـكِ 
  

  فلتركع99ي فـــ99ـي س99احِة الكف99ِر وابتھل99ي  
  

  ق999ل للعروب999ِة ھ999ل بيع999ت فــوارُســــ999ـكِ 
  

  يٍخ لن999ا َجل999َلِ فلتحرق99ي كـــــــــــــ999ـلَ ت999ار  
  

ع ص99999غيري وغ99999نK اJن أغـنـيـت99999ـي Kود  
  

  كن99ا اMُُســـــــــ99ـوَد وص99رنا اJن كاHب99لِ   
  

  م999ا ع999اد فين999ا ص999=ُح ال999ديِن ينقـــذنــ999ـا
  

  م99ن ظلم99ِة الص99مِت والس99ياِط والدجــ99ـلِ   
  

  ف999الموُت أك999رُم ِم999ن ع999يٍش نغـمـســـ999ـه
  

  ب99إداِم قھ99ٍر فل99يس اللي99ُث كـــــــــ99ـالحملِ   
  

  ق99د ُس99بK جھ99راً رس99ولُ الح99قK ي99ا بش99ـرٌ 
  

  ِم99ن في99ِه ق99رٍد وعربـيـــــ99ـٍد وِمـ99ـن َثـِم99ـلِ   
  

  أُھـي9999ـَن ف9999ـينا حـبـي9999ـُب Qِ قـائـُدنــــ9999ـا
  

  ش99مُس المحب99ِة رم99ُز القـــــ99ـوِل والعم99لِ   
  

  ع999ـذراً حبيب999ي ب999أمي أن999ت أم أبـتـــ999ـي
  

  !م99اذا نقـــ99ـولُ إذا نـلـقـ99ـاَك ِم99ـن ِعـل99َـِل؟  
  

  م999اذا اقـتـرف999ـَت لكـ999ـي ترمي999َك ألس999ـنةٌ 
  

  ي99ـا س99يَد الخل99ِق أن99ت وخاتــــــ99ـَم الرس99لِ   
  

  ي999ا عص999بَة الش999ِر ف999أتوا مثل999ه بـشــ999ـراً 
  

  ل99ـو اسـتـطـع99ـتم لك99ـي أخت99اره َمَثلـــــ99ـي  
  

  ي99ا عص99بَة البغ99يK رفق99اً م99ا بك99م حـن99ـقٌ 
  

  ومـ99ـا أرى كـلـكــــــــــ999ـم إ0 أب999ـا جَھ999ـلِ   
  

  ص999بَة الجھ999ِل بث999وا حق999دكم عـلن999ـاً ي999ا ع
  

  م99اذا ل99و ال99ريُح واجتاح99ت ذرى الجبـ99ـلِ   
  

999لَ الغ999رِب باMطم999اع عھدكــــ999ـمُ    ي999ا ُھب:
  

  لق99د طمع99تم فت99وجتم علـــــــــــ99ـى الَھَب99لِ   
  

  أَس999افِلَ الغ999رِب كي999َف الحب999ُر ط999اوعكم
  

ـ99ـا عـق99ـولُ الق99ـوِم تنتعـــــ99ـلِ      0 غ99ـرَو لم:
  

  ـِر باس999ـِم الف999نK والط999ربِ ي999ا أَُم999َة الشــ999
  

  زي99دي العروب99َة دس99ـي الُس99ـم: بالعســـ99ـلِ   
  

  ب9999ين الش9999باِب فأنسيھ9999ـم جذوَرھــــ9999ـمُ 
  

  وامح99ي الف99ـوارَق ب99ين اللي99ِث والَحَمــ99ـلِ   
  

  ع99اَش الت99أمُرُك ُج999رُح الق99ُدِس أوجعك999م
  

  ألقـــــــ99ـوا عل99ى الُج99رِح دو0راً لين99دملَ   
  

Jـ9999ـى ا   ن أجـَيــ9999ـا0ً ع9999اش الت9999أمُرُك رب:
  

  بالـ=ُمـَبــــــ999ـا0ِة وا0سـَف999ـاِف والَھـ999ـَزلِ   
  

  جي999لٌ ِم999ن الُع999ريK ذا يخل999و ِم999ن الُمُث999ـلِ 
  

  جي99لٌ ِم99ـن السھـ99ـِل أْن يفنـــ99ـى ب99= أم99ـلِ   
  

  بغ9999داُد تشكـــــ9999ـو وق9999دُس Qِ تنتح9999ـبُ 
  

  أُيْع99ـَدُم الُع99ـْرُب  ـ99ـ ي99ـا Qُ  ـ99ـ ِم99ن َرُج99لِ   
  

  ُعُروَبَتـــــــــــ999ـُه ب999= َثم999ـَنٍ جي999لٌ يبي999ع 
  

  ف9ي كـــــ99ـِل س99اٍح م99ع اMوجـ99ـاِس مبت99ذلِ   
  

  ف999ي س999احِة الكف999ِر والبُْھَت999اِن والدج999ـلِ 
  

  فق99د تس99اوى جب99اُن الق99وِم بالبطـــــــــ99ـلِ   
  

999ي اJن وانتفضـ999ـي K999َة العج999ِز ھب   ي999ا أُم:
  

  ق99ومي برب99ك كالبرك99اِن واشتعلـــــــــ99ـي  
  

999َة ال   ُعْم999يK حس999بي م999ا أذاقــــ999ـوكِ ي999ا أُم:
  

  فك99ي الُعَص99ابَة ع99ن عيني99ِك واكتحلــــ99ـي  
  

  ولترس999مي ف999وق ظھ999ِر اللي999ِل أمج999ـاداً 
  

  ولتنش99دي ف99وق وج99ِه الص99بِح وارتجل99ي  
  

  ك9999وني كم9999ا الش9999مِس لVف9999اِق باعـث9999ـةً 
  

  أش99عَة الح99بK 0 إكـــــــــــ99ـراَه ف99ي الِمل99َلِ   
  

  ـ999999ـهو0 تقولــ999999ـي إذا ش999999اءت إرادُتــــ
  

  فالِج99دW ف99ي الَج99دK والحرم99اُن ف99ي الكس99ـلِ   
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  ٩٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الماسي(مسعود  حميدعبدالحمد محمود أ
  الوداع اKخير -١

 رحيل حلم وداع أمومة رثاء
  

  رأيُتھا على ا4كتاِف محمولة
  وعيناي تذرفان بالدموع ْ 

  لكٌة وسط حاشيتھاوكأنھا م
  والملك على عرشه مرفوعْ 

  المكان ُكله مضيءٌ 
  وُمنَوٌر بالقناديل والشموعْ 
  فنظرٌت إليھا نظرة يائس ٍ

  ولسان حالي يقول متى الرجوع؟
  فرحت أصرُخ وأصرُخ وأصرخُ 

  لكن صوتي غير مسموع
  وأردت أن ألحق بھا في موكبھا

  لكن الجسد كله موجوعْ 
  فتنبھت ُلحظتھا من غفلتي

  والقلُب مما رأى مفزوعْ 
  فقمت مسرعا الى غرفتھا

  فوجدُتھا قائمًة تصلي في الركوعْ 
  فدنوُت منھا على أناملي

  وجلسُت أرقبھا في خشوع
  حتى أذا فرغت من ص#تھا

  قبلُت يدھا وقَصْصُت لھا الموضوعْ 
  فمسحت ُبرفق على رأسي
  ولمحت في عينيھا دموع

  فعلمت أن ما رأيته لم يكن
  طوعمجرد حلم مق

  غفر d 4مي ورحمھا
  فقد تحققت الرؤيا بعد أسبوعْ 
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  ٩٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الماسي(مسعود  حميدعبدالحمد محمود أ
  أنا عارف -٢

 ھدى  وبةت اعتراف ندم تضرع
  

  ن555ك م555ش راضــــ555ـيإأن555ا ع555ارف 
 

  ـ55ـاديأب55دا عن55ي وده م55ش عــــــــــ 
 

  لمـــ555ـا ب555س بكـــــ555ـون محتـ555ـاجلك
 

  برف55ع أيـــ55ـدي أوام وبنـــــــــ55ـادي 
 

  صـــــــ555ـاديتف555ك الض555يق الل555ي قُ ي
 

  ن555ادياوب#قي555ْك م555ن غي555ر حت555ى م  
 

  سامحنـــــــ5555ـي ي5555ا رب سامحن5555ـي
 

  ! أن5ا عن5ي بـــــــ55ـرده م5ش راض55ي 
 

  

  أنـــ55ـا بغل55ط وأن55ا عــــــ55ـارف إن55ـي
 

  تغضــ555ـب منـــــــ555ـيك55ل م555ا بغل55ط 
 

  لك555ـن بغل555ط غصــ555ـب عنـــــــــ555ـي
 

  وده م555ش جھ555ل و� ض555عف لكن555ـي
 

  !! يــ55555ـم55555ش ق55555ادر امس55555ك نفس
 

 

  ي55555ا رب55555ي م55555ـا تخي55555ب ظنــــ55555ـي
 

  واقبـــ555ـل توبتـــ555ـي المـــــ555ـره دي 
 

  

  ل55ك ندمــــــ55ـانْ  ياأن55ا عبــ55ـدك ج55
 

  بطل5555ب عفــــــــــــ5555ـوك والغف5555رانْ 
 

  و توبـــ555ـه كمـــــ555ـانْ ارزقن555ي لـــ555ـ
 

  تمس555ح ذنبــــــ555ـي واللـــ555ـي كـ555ـانْ 
 

  ق555وي قلبــ555ـي عل555ى الشيطــــــ555ـانْ 
 

  وارح55ْم ضعفـــ55ـي ده أن55ا إنســ55ـانْ 
 

 
  واھ5555555ديني ي5555555ا رب ي5555555ا ھ5555555ادي

 

  واھ5555555ديني ي5555555ا رب ي5555555ا ھ5555555ادي
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  ٩٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعرة في الطريق( كريم أحمدعبدالأسماء السيد 
  أبحث عنك -١

 انتظار غياب بحث حب مناجاة
  

  أوراقي بين سطور أبحُث عنكَ 
  وكلماتٍ  الحبِ  في معانِ 

  وتجدني أبحُث في الطرقات تأتى بك إلى9 
  أبحث ُعنك في ك#م العيونِ 

  في حا�ت الشجونِ 
  في منامي وأح#مي أبحُث عنكَ 

  وفى ك#مي ي ،في صحو
  مجھولْ  حبُ  أبحث عنك فأنتَ 

  وأعلُم أْن انتظاري لن يطولْ 
  أبحُث عنك في عيون الناسْ 

  في بحوِر ا!خ#ص وا!حساسْ 
  أبحث عنك صدقا فيكَ 

  أم#ً في أن أ�قيكَ 
  أبحث ُعنك في نظراتي

  في لھفِة قلبي وھمسات ِ 
  أبحُث عنك في كل كلمٍة أكُتُبَھا

  بالرَضا أحياهُ  وكل إحساسٍ 
  أملْ  في لحظةِ  أبحُث عنكَ 

  في بسمة فجر قد أھلْ 
  أبحث عنك ولقد ارتضيت ا�نتظارْ 

  و� أعرف ا�نكسارْ 
  حلم ٌ وسوف أحياه
  حٌب أتمناه وسألقاه

  أسألتي عنك كثيرة
  وفكرتي عنك جميلة

  فأنا أبحث عنك لشعوري بقربك
  وحبك ليقيني بوجودكَ 

  حبهُ في كل ما أُ  وسأبحث عنكَ 
  في كل ما أحسه وأودهُ 
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  ٩٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعرة في الطريق(كريم أحمد عبدالأسماء السيد 
  هأمي الحبيب -٢

 جزاء حنان حب أمومة شكر
  

  هھحكيلكم أجمل حكاي
  هأكتبھا في مليون رواي

  هحكاية أم مصري
  عشقاھا وd عنيه
  الحب ساكن قلبھا

  وھدفھا إسعاد أھلھا
  تعمل مھما تعمل فيه
  ھفضل عايش بحبھا

  هه وتزعل شوي9 تغضب علي9 
  هوترجع تانى تحن علي9 

  ييدفينبحبھا ديما 
  وحنانھا على طول يرويني

  ھتفضل ديما تدينيو
  وھتفضل ديما تحميني
   يمن غيرھا أنا ما أسواش

  يوفى بعدھا عمري ما يح#ش
  يا أجمل ما شافت عيني
  يا أحلى وردة في بستاني

  ديلك من قلبي س#مْ بھ
  من عيني ك#مْ كمان و

  هغالي وبقولك بحبك يا
  ھقولك دا أنتي اللي ليه

  يعن يرضاوأقولك 
  يمن يتزعل يوأوع

  دا أنتي رضاكى من رضا الربْ 
  وحبك ليه أعظم حبْ 

  يا أجمل إسم بنطقه أمام الكلْ 
  يا حبيبتي يا ست الكلْ 

   يــــــــــيا أم 
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  ٩٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعرة في الطريق(أحمد  أسماء السيد عبدالكريم
  شاعرة في الطريق - ٣

 أمل نور شعر أمنية  طريق
  

  شاعرة ٌفي الطريقْ 
  أحملُ في يدي ُشعلةً 

  وأبغي َمْن يضئ
  با4مس كان شعري في الظ#مْ 

  � يعرف النور المضئ
  واليوم قد بدأ الطريقْ 

  رةٌ في الطريقْ شاع
  

  با4مس كانت نفسي ھي الرفيقْ 
  واليوم وأنا في الطريْق 

  مليون رفيقْ  ...  لم يعد لي رفيق بل
  عرفوا مثلى الطريقْ 
  شاعرة في الطريقْ 

  
  السكونْ  ارتضيتُ  با4مسِ 

  واليوم سأنقل شعري للكونْ 
  سيقرأ الناس أشعاري

  ولن يعرف شعري العزلة والضيقْ 
  كمْ شاعرة في الطريق إلي

  إحساسي وقلمي إليكم ومنكمْ 
  فھل تقبلونني كمبدعةٍ 

  !الطريْق ؟؟ ستبدأ اليومَ 
  
  

  )شاعرة في الطريق(كريم أحمد عبدالأسماء السيد 
  !؟ شفتوا نبينا - ٤

 ھدى نصر رسالة المصطفى مدح
  

  ديناشفتوا نبينا بھداه اقت
  ر لياليناوھو الكمال وھو حب نو9 

  
   شفتوا نبينا وأخ#قه

  وبھاءه وحسن صفاته
  دا قدوة لكل مسلم فينا
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  ٩٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وعشانه ندافع عنه بأرواحنا ونفديه بعنينا
  

   شفتوا نبينا غالى علينا
  ونملى برؤيته عنيناه وبنحلم نقبله في الجن

  ومھما قالوا عنه ك#مْ 
  ھيفضل ديما خير ا4نامْ 

  
  نبينا سيد المرسلينْ  شفتوا

  دا رحمه من رب العالمينْ 
  وd حبه زاد لينا

  وإس#منا ده تاج علينا
  

  شفتوا نبينا وجمالهْ 
  قمر وبدر ھل ھ#لهْ 

  دى رسالته جابت الخير لينا
  وربه اختاره عشان يھدينا
  عشان يعرفنا فين الخير لينا

  ويبعد الجھل والشر عن عنينا
  

  شفتوا نبينا دا غالى علينا
  ورحمه من المولى لينا
  نصره بكره على إيدينا

  وعشان حبه قولنا وغنينا
  وعليه على طول صلينا

  
  

  )شاعرة في الطريق(كريم أحمد عبدالأسماء السيد 
  لنا شعراء طرقكُ  - ٥

 أمل نور شعر أمنية طريق
  

  لنا شعراء طرقْ كُ 
  ودا حلم وجمعنا كلنا
  وكمان عشناه بقلبنا

  الكتاب يضمناواتمنينا إن 
  ويجمع أعمالنا كلنا

  !! لنا شعراء طرقْ وكُ 
  

  خطوة بخطوة ابتدينا
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  ٩٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  حقيقة وبتتبنى على أيدينا
  وفى بداية الطريق سمينا

  وأتوكلنا على المولى وھو اللي حمينا
  !! لنا شعراء طرقْ وكُ 

  
  بريئه هكاسب وكانت فكر قدمھا هفكر

  هما كانتش حلم دي طلعت حقيق
  ومعاه أعضاء لجنة عمر وياسمين وناھْد 

  ومحمود ومحمد جايين ومعاھمْ 
  وأيدين بتساعدْ  هكر وعمل وحيافِ

  عشان نبنى بكره ونعيش الحلم الواعدْ 
   !! لنا شعراء طرقْ وكُ 

  
  والشعر ھو حياتنا وھو اللي ھيضئ لينا بكره الطريقْ 

  الكونْ  وشموع أمل بكره ھتنور
  وتتضحك لينا الدنيا  ونعيش لحظة جنونْ 

  وبكره بكتابنا جاييْن 
  عشان نقدمه للم#يينْ 

  وتعالوا شفونا واسمعونا
  شعراء طرْق ومش راح تنسونا

  
 

  )شاعرة في الطريق(كريم أحمد عبدالأسماء السيد 
   ◌ْ الحب اللي بجد - ٦

 أمل قوة حقيقة حب وصف
  

  !!؟ مش ھو ده الحب اللي قالوا عليه
  لما جوانا نداريه وعن أقرب الناس نخبيه
  وحتى العين تخاف � الحب يظھر عليه

  !!؟ مش ھو ده الحب اللي ياما زمان قالوا عنه كتير ك#مْ 
  وزيه مفيش فى ا4ف#مْ 

  الحب اللي عشانه نواجه الريحْ 
  و� مراجيحْ و� يتھز لموج 

  الحب اللي بجد بيتولد فى النورْ 
  و� عمره لحظة يعيش مكسورْ 

  ھو ده الحب اللي بجدْ 
  مش الحب اللي بيعيش بس يستنى الظ#مْ 

  أوجاعه وا�Qمْ  يعشان يشك 
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  ٩٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  الحب اللي بجد أوجاعه ھي اللي تقويه
  ره وتضعف كل ما فيهمش تكس9 

  الحب اللي بجد بيطلع للناْس 
  ه يوصف ا!حساسْ ويعيش طول عمر

  مش يشوف الناس ويخاف أحسن يعلنوا الخبْر 
  وتبقى مصيبة فوق الراسْ 

  اللي يحب بجد ھيدخل البيت من بابه 
  ويسلم على أصحابه

  ويقول ويوصف حبه ما ھو اللي عندھم جابه
  ما ھو كده ھيكون شاري

  وعود خفيه ومحدش كان بيھا دارى قدم �
  هكده الحكاي عشان تكمله النھاي يف ينصيحة من

  هقدموا الطاعة f والخير ھيكون فى النھاي
  عشان الحب يعيش بجْد 

  وقلوب كده تاخد وعيون تردْ 
  من غير خوف أو حد فى يوم يصدْ 
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  ١٠٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 )ا\حساسأمير (حسام أمين محمد 
 مــحبـــــوبــتـــــــــــي -١

 حياة حلم اعتراف حب غزل
  

  سـَـــألوني كثيًرا عْن التي أھواھا
  وكـيف ھواَھـــا؟ ؟ ؟ ِصفھــا لنا ما اسمھــا

  فقــلـُت ھـــــي السـعـــادة أينــما ذھـــبتْ 
   تبـھـــج ُالـقـلـــــوَب مــــن رؤيــــاھـــا
  ھــــــــي الـشـــمــــس ُالمـــشـرقـــةُ 

   ْت أضــــاءْت من حولـھا دنيـاھـــاأينـــما حــــلـ9 
  ھــــــــي كـــالــقـمــر المــنير تــشـق ظــ#َم الليلِ 

   فيھتــدي النـــاس بھـداھــا
  ھـــــــي كــلـمــاُت الـــھــوى يتبـادلُھـا

   ا4حــبُة فـتذوب القـــلوب مـن معنــاھـَــا
  لى بھمس بھا الحبيب ع الحانيةُ  ھـــــــي القبلةُ 

  !! ما أحـ#ھــــا....  جبين حبيبته
  تـمحو  ھــــــي بين نساِء الكون كــواسـطـِة الــعقدِ 

   من جـمـالھـا كــل ما  ت#ھــا
   ھــي الـجمـالُ ....  ھـــي الحـنـانُ ....  ھـــي الحـــبُ 

  !! وتسألوني لمــاذا أھـــواھــا
   أرأيُتُم ســواد الليل فھذا شــــعرھــا

   ُتُم مياه النيل فھـي عينيھـاأرأي
   أرأيُتُم نـَـقــاء الثلـــج ففي جــبينھـا
   أرأيُتُم حـُمـرة النار ففي شفتيھــا

   أسمعُتُم أنغام الشرق فھي ضحكتھا
   أرأيُتُم جمـــال الـــورد فمن خديھــا

   وكــمـوج نــھر اسـود يسيل شعرھــا
  فـــوق الـجـبين يــداعب عــينـيھـا

   سيــفـي نــزال تبــُرز حــواجبھـاوكــ
  !!ما أح#ھــا  ... أعـــلى العــيون الـزرق

  صــبًرا  :قــلت! كفى ! كفى : قـالـــوا
  فلم يزل في الوصف كلمات سمت برقتِـھـا

  إذن فِصْف و� تبالغ ؛: قالوا
   قلت أخشى أن أكون َمقصرا في حق وصفھا وذكرھا

  ـسحـــر فـــي عـينيھـــا ؛أتــدرون مـا الــسحــر؟ فــال
   آه ثـم آه مــن عـــيـنــيھــا

  !!؟ عــــيــنــاھا
  والـلـه إنى لعـــاجــز
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  ١٠١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   عــن وصــف جــمــالـھـا وحـسـنھـا ومرآھــا
  عــيناھا كبئر عـذٍب وسـط الـصحراءِ 
   ـــهِ يتسابُق الناس ليرووا ظمــأُھـم ْبمياھِ 

  عينيولـــــــو ُخيـرُت فــي وطــن لـ
   مـثواھـا �خــترُت أن تــكون ھــذى الــعيونُ 

  القـمــُر منھــا يھــي مــن يستحــ يمـحبــوبتــ
   ورآھـــــــا إذا مـــا خــَـَرَج فــي ليلـــةٍ 

  فـــكيـــف يــخـــــرج لــينيـــر الـــكـون
  !!؟ وقـــــد وجـــــده مــنــــارا بـــضيـــاھـا

  مـــــن الــسـماءِ  ــي نــــــــــورٌ ھـ يمـحبـــوبتــ
   ليضيء علــــى حـياتــــــي  نـــــــزلَ 

  نِ ھــــــــي ھــبـــة مـــن الــــرحــمــــ
   مـعـــانـَـاتـــي يعنــــ لــيخــفـفَ  أھــداھـَــا إلـــى9 

  عــلت الجمـــالِ  ھـــــــي مــــن فــي سباقِ 
   الــجميـ#تْ  وأضاعْت بحوارھـــا كــــــلَ 

  فـــكـــأنھـا ملكـــٌة متــوجـــة ٌعلــــى عـــرش الجـمالِ 
  من حولھا الوصيـفاتْ  وھن9 

  ھـي مــن إذا ضحكـــتْ 
   رقـَـَصـــْت عـصـــافـيُر الـــكــون مـــن نـــغــم الـضحـكاتْ 

  ربيعا ناعما معھا الشتاءُ  ھـي مـن يستحيلُ 
  تْ في الطرقا إذا ما خرجْت تسيرُ 

   ھــــــي نبض قلبي...  ھـي حـُــب عــمــري
   ھـي مسُك حياتي...  ھــي َقَمـــري

  تــلــك محبوبتي ؛: قــــلت
  ؟ فــي التــــي أعشقھـــا وأھواھـــــا فـمـاذا تقولــــونَ 

  ؟ ألنــــا كــــ#م بعد ما سمعناه:  قــالـــوا
   ھـــنيئــا لــه مـن فاز بقلبھا وھواھـــــا

  إياھا واســجـــْد لــمـــن حــبــاكَ  فــلــلــه صــــلِ 
   حباھــــا ھذا الجمــــالِ  ولــمـــن بكلِ 
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  ١٠٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  شيماء حامد بحر زايد 
  إرھاب بB أسباب -١

 أمل  وسط إسPم ھروب إرھاب
  

  ـ555555ـؤ�ءْ اقبل555555وا علي555555ا ي555555ا ھـــــ
  

  اقبل555555وا علي555555ا أيھ555555ا ا4ش555555قياءْ 
  

  أنفسكم لل5دين حم5اةيا من نصبُتم 
  

 dم55ا ان55تم إ� ُجھــــــ55ـ#ءْ .... و  
  

  ب555أي ح555ٍق تخرب555ون َ ف555ي ا4رض
  

  !؟ وتزھق55555555وا أرواح ا4بري55555555اءْ 
  

  ب5555أي ح5555ق تق5555ذفوننا بالكفــــ5555ـرِ 
  

  !؟ وتلبس5555وننا ث5555وب الريـــــ5555ـاءْ 
  

  ـرإن555555555ى أراك555555555م بالخيــــــــ555555555
  

  إن كن55تم م55ن ام55ة س55يد العقـــ55ـ#ءْ 
  

  ال555555ذي م555555ا طغ555555ى ف555555ي ا4رض
  

  س55555555فك دمـــــــ55555555ـاءْ  ح55555555ل9 أو� 
  

  ال5555ذي ك5555ان للع5555المين رحمــــ5555ـة
  

  ونـــ555555555555555ـورا وضـيـــــ555555555555555ـاءْ 
  

  !أأمركم ال5دين بالقت5ل والذبــ5ـح ؟
  

  وd م5555555ا ھ5555555ذا إ� افتـــــ5555555ـراءْ 
  

  م555ا ك555ان ا!س555#م دي555َن عنـــ555ـف ٍ
  

  ـ55555555555555ـم واعــــ55555555555555ـتداءْ و� ظلــ
  

  ب555555ل دائمــ555555ـا دي555555ن صــــ555555ـدق
  

  وتســامــ555555555555555ـح وفــــ555555555555555ـداءْ 
  

  م55555ا كان55555ت أحكــامـ55555ـه عسـ55555ـرا
  

  ب555ل أس555ھل م555ن ش555ربة مـــــ555ـاءْ 
  

  دي5555ن جع5555ل القائ5555د والمقــــ5555ـود
  

  كــ555555555ـل إم555555555ام d ســــ555555555ـواءْ 
  

  جع5555555ل ب5555555ين الم5555555رء وأخي5555555ه
  

  رابطــــ555555555555ـة حـــ5555555555555ـب وو�ءْ 
  

  امـ5555ـرئدي5555ن م5555ا دخ5555ل قــ5555ـلب 
  

  إ� طھ55555ره م55555ن كــ55555ـل بـــ55555ـ#ءْ 
  

  دي555ن لم555ا أش555رق عل555ى الدنيـــ555ـا
  

  مWھ55555555ا عـــ55555555ـدل وصـــ55555555ـفاءْ 
  

  ابع5555555د ك5555555ل ھـــ5555555ـذا تقذفون5555555ه
  

  بالتعص55ب والجم55ود ي55ا دخـــ55ـ#ءْ 
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  ١٠٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فإن55555555555ا أبري55555555555اء منكـــــ555555555555ـم
  

  والديــ55555555ـن منكـ55555555ـم بــــ55555555ـراءْ 
  

  فإم5555555ا أن ترجع5555555وا للحـــــ5555555ـق
  

  ــــــ5555555ـاءْ أو يت5555555و�كم رب السمـ
  

  و لكنن555ا � نري555دكم ف555ي عالمنــ555ـا
  

  � نري555د ف555ي عالمنــ555ـا دخـــ555ـ#ءْ 
  

  
  

  شيماء حامد بحر زايد
  أختاه -٢

 ھدى جمال رضا توبة نصيحة
  

  فارفعي الحجابَ  يتكِ أر أختاهُ 
  !! ھذا العدو يريد نصحك فاسمعي

  ن الحجاب تخلف وبداوةْ إ
  ! وما يزيدك إ� عناء وشقاوةْ 

  لھذه الخيمة ارفعي ھيا ھيا
  تعالى معي... اظھري الحسن 

  أترين ھؤ�ء؟؟
  كل منھم يريد منك لقاءْ 

  ويقف على عتبتك ويقسم بالو�ءْ 
  يحمل لك بسمة  وھديةْ 
  وشوق وأح#م ورديةْ 

  فلتدخلي .... ھيا ھيا
  وبجمالك � تبخلي

  انتظري يا أختاه.... � � 
  انتظري فإني لك من الناصحينْ 

  وستجديني عليك وd أمينْ 
  دث خلف الستارْ حما ي ريكِ 'ُ ....قفي لحظة

  ھذا الزيف في وقع النھارْ  ريكِ أُ و
  التي مدحتكِ  ھذه ا4صواتُ 

  وd ما أراھا إ� امتھنتكِ 
  أترضين أن تصبحي مجرد صورةْ 

  منثورةْ تباع بھا سلع تحت ا4قدام 
  أم تريدين أن تكوني ھدية بين الرفاقْ 
  يھديھا أحدھم لصاحبه كلما اشتاقْ 
  � يا أختي أنت أغلي من ھذا لدينا
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  ١٠٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  أنت س#ح فليكن لنا � علينا
  هحسبك في دينك أنك أبي9 

  لست سلعة و� مستذلة بل طاھرة نقيةْ 
  أ� ترين أن اللؤلؤة  تحفظھا المحارةْ 

  ؛ ولكن. ... ليست المحارة بجميلة
  اللؤلؤة بداخلھا مصانة

  أميرة في علياءھا
  ھائمن يزايد على احترامھا وعلى حيا

  المھورْ  دفعبل أن من يطلبھا �بد أن يب
  وبحورْ  اويسافر 4جلھا ويعبر حواجز

  يطلب من وليھا الرضا ويتمنى منھا القبولْ 
  ولقلبه طھورْ  تحتى تصبح لبيته سيد

  دا على مر الدھورْ مأ رافقهُ تُ 
  زوجة وحبيبة وسكنا ونورْ 

  ھذا الزيف المغولْ ي فاتركى أخت
  و� تنخدعي بالك#م المعسولْ 
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  ١٠٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )أبو عمار السويفي(عبدالناصر حمد أصفوت ربيع 
  شفتھا  -١

 صبر ھيام فرحة أمل حب
  

  شفتھـــا بعد فراق السنين 
  والضحكه مرسومه على الخدينشفتھا 

  شفت حبيبى وازداد فى قلبى الحنين 
  ودق قلبى دق اشبه بالرنين 

  فرحت عينى برؤيه اجمل الحلوين 
  برؤيه عيونك اجمل من القمرين 
  وجات عيونى فى عيونك لحظتين 

  حسيت بالخجل والفرحه من نظرتھم الحلوين 
  اتمنيت لو اشوفك والمس ايديكى الناعمين 

  عاكى واكلمك كما العاشقينوقعد م
  واسرح معاكى فى دنيا الھايمين

  فبحبك عزيزتى اصبح ملك على المحبين
  
  

  )أبو عمار السويفي(عبدالناصر حمد أصفوت ربيع 
  قضية شعب -٢

 أمل اتحاد صراع فلسطين نصيحة
  

 حماس وأنتي يا فتح إيهما تقولي يا 
  ليه كل ده متقولى ده كله ليه

  السلطة و� المناصب و� الفلوس و� إيه
  و� زى ما بتقولوا اخت#ف أراء واشي أبصر إيه

  و� دى أوامر جايه من سعادة البيه
  سيبتوا العدو وحاربتوا في بعض ليه
  سيبتوا الجماعة واھتميتوا بالنفس ليه

  !؟ قال عليه نسيتم وصية النبي واللى
  اللي يحارب أخوه ويقتلوا دا جزاءه إيه

  والصھاينة زمان بدأوھا بأيه
  دول زمان بدأوھا بشراء ا4رضْ 

  ودلوقت ھما بيھتكوا العرضْ 
  وبكره عندھم كذا ألف فرضْ 

  يقتلوا و� يذبحوا و� يحاصروا ا4رضْ 
  هو� يمشوا في ا4رض فساد ويقتلوا البنت الصبي

   ومعاھم نصره قويه ويحاصروكم ويذلوكم
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  ١٠٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ويقطعوا المعونات والكھرباء والميه
  ويسيبوكم في أزمه قويه

  هويطلبوا من الحكومات العربي
  يفتحوا الحدود المصرية

  وفى سيناء وفى بيوت بدويه
  استقبلوكم فى ضيافه حفيه

  ودلوقت بتقولوا استنوا شويه
  هسيبونا نقعد فى سيناء المصري

  هغربيسبتوا القدس وغزه والضفه ال
  وإسرائيل كل يوم تقتل منكم ميه

  عايزين اتحاد بين الحكومات الفلسطينية
  بين حكومة عباس وھنيه

  وضد إسرائيل والعالم نقول كلمه قويه
  فلسطين أرضنا   

  زى ما قال ربنا
  في الكتابات السماويه   

  
  

  )أبو عمار السويفي(عبدالناصر حمد أصفوت ربيع 
  يا رسول هللا - ٣

 توبة دعوة حب المصطفى مناجاة
  

  س555555ال دمع555555ي م555555ن حب555555هِ 
  

  م555ن ھ5555و قري5555ب م5555ن رب5555هِ 
 

  أخ555555555ذت أبك555555555ى كال555555555ذي
  

  ذاق الم55555555555رارة بفراق55555555555هِ 
  

  ذاك ھ55555555و النب55555555ي ال55555555ذي
  

  اشـت5555555ـاق الن5555555اس لظل5555555هِ 
  

  إم5555555رأةي5555555ا م5555555ن يح5555555ب 
  

  لـ55555555ـيس ك55555555ـحبه لنبي55555555هِ 
  

  م لــنفــ5555555ـسكَ كف5555555اك ظل5555555
  

  فـــ555555ـان نـ555555ـبيك يحب555555َك◌َ 
  

  ل555555و كن555555ت مثل555555ه تحب555555ه
  

  لكن5555555ت أول5555555ى بش5555555فاعته
  

  ق55555555م وصــ55555555ـد عـــنـ55555555ـه
  

  صــ55555555ـد عنـ55555555ـه أعدائ55555555ه
  

  ف55555555555555555إنھم الـ55555555555555555ـك#ب
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  ١٠٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وانـــظـ555555ـر م555555اذا فع555555ـلوا
  

d سـبـ555555555555ـوا حبـي555555555555ـب  
  

  س5555555ـبوا حب5555555ـيب الس5555555#مْ 
  

  جعل55555555وا ال55555555ـحب كرھ55555555ا ً
  

  قت5555555ـلوا جم5555555وع الحم5555555امْ 
  

  رس5555555وما ق5555555ذرةرس5555555موا 
  

  علــ555555ـى النـ555555ـبي الھم555555امْ 
  

  زعـ5555555ـموا بأنـ5555555ـا نـ5555555ـحن
  

  مـــ55555ـن أرب55555ـاب الـحس55555ـامْ 
  

  وأنـــــھــــ55555555555ـم ھــــ55555555555ـم
  

  مـــ5555555ـن خل5555555ـقوا الوئ5555555امْ 
  

  لمـــ55555555ـا نــ55555555ـحن نــن55555555ـام
  

  يــ5555555ـا أمـ5555555ـه ا!ســـ5555555ـ#مْ 
  

  حت55555555ى جعـــل55555555ـنا الكف55555555ر
  

  يـســـ55555555555ـئ لـlســـ55555555555ـ#مْ 
  

  !! قـ55555ـم فـأن55555ـت السـبـ55555ـب
  

  أنــ5555555ـت ســب5555555ـب ال5555555ب#ءْ 
  

  والح5555555ل فــ55555555ـي يـديـ55555555ـكَ 
  

  ل55555ن ين55555زل م55555ن الس55555ماءْ 
  

  d وصـــ55555555555555555555555555555ـلِ  ادعُ 
  

  وانـ5555555ـظر إل5555555ى الس5555555ـماءْ 
  

  وإذا انتھ55555555555ى الدعـ55555555555ـاءُ 
  

  عـــ555555ـاد إلـ555555ـيك الص555555فاءْ 
  

  وإذا حــ5555555555ـدث ذلـــــ5555555555ـك
  

  بق5555ى ا!س5555#م ف5555ي ع5555#ءْ 
  

  فق555555م ي555555ا أخ555555ي ا!س555555#م
  

  إلـ55555ـى رب55555ك ف55555ي ص55555فاءْ 
  

  ـ55555555555555ـل وادُع  رب55555555555555كص
  

  عـــــ5555555ـاد إلي5555555ك النج5555555احْ 
  

  فالص55555555#ة خـ55555555ـير ص55555555لِ 
  

  وخــ55555555ـير م55555555ن الم55555555زاحْ 
  

  يـــــ555555ـا ويـــ555555ـل قـامــ555555ـوا
  

  باحْ إل55555ى ش55555ـر ف55555ي الَص55555
  

  لعنتھ5555555555ـم المــ#ئـــكـ5555555555ـةِ 
  

  وســــــبتـ5555555555ـھم الري5555555555احْ 
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  ١٠٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )أبو عمار السويفي(عبدالناصر حمد أصفوت ربيع 
  مات ةقلب العروب - ٤

 أمل ضياع حسرة قلب عروبة
 

  فينك يا قلب العروبه   
  فينك يا عقل العروبه  
  ليه قتلوكى يا عروبه  
  ليه قتلوكى يا عروبه

  قلب العروبه عقل العروبه
  كل شئ مات
  ذھب العرب

  وقفوا بعيدا ً ينظرون  فى سكات
  على من يناضل فى ثبات  راحوا ينظرون

  1 يحاولون التكلم
  حتى أصبنا بعاھات

  نظروا قديما للقدس حتى سكتت الكلماتْ 
  سكت اللسان حتى انفجر القلب با5ھاتْ 

  هواليوم أصبحنا ننسى أن القدس وغز
  هب9د عربي

  جاء با>مس العدو لينتزع منا بغدادْ 
  خاف العرب وسكتوا وبقينا فى حدادْ 

  .... منا ان يدخل الجھادوإذا أراد احد 
  صوب إليه مدفعا َ ومن العرب يأخذ المددْ 

  واليوم فى لبنان يقتل أبرياءْ 
  ومقدورنا أن نسكت ونلتزم الدعاءْ 

  وجاء الدور على دمشق العربيه
  قذفوھا وقتلوا أطفالھا الذكيه

  ضربوھا بالليل وھم نيامْ 
  !! ضربوھا بحجه اBرھابْ 

  ابْ ما أبشع اBرھاب يا صفه الذئ
  1 يأتي من وراءه سوى حرب وخرابْ 

  المرء وعلى عينيه الضبابْ  يتأي
  يا له من غبي يا سوء الصوابْ 

  من ذا يرد على ويعطيني الجوابْ 
  فباF عليكم من ھم اBرھابْ 

  رد علي سريعا ً ومنھم 1 تھابْ 
  ھم قوم يقولون نحارب اBرھابْ 

  ما بكم يا عرب يا طول الغيابْ 
  طول الغيابْ  ما بكم يا عرب يا
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  ١٠٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )هأبو حبيب(حميد عبدالمصطفى سعيد محمد 
  ألم -١

 ضياع ألم صمت وحدة وصف
  

   حزينٌ .. وحيدٌ 
  في ردھة ِالمبنى

   تائهٌ .. شاردٌ 
  أتطلُع حولي

   أبحثُ .. أنظرُ 
  أشدو وحدي
   عيني تدمعُ 
  قلبي يخفقُ 

   الرأسِ  مكسور
  بجروح تدمي

  أبكي دماً .. أتوجع ألماً 
   أسقط ضائعا
  !!والصمُت يدوي 

  
  
  )هأبو حبيب(حميد عبدالمصطفى سعيد محمد 

  ھكذا الحب -٢
 أمل بحث فراق حب معاناة

  
  بعَد مغيب ِ الشمس

  جلسُت وحدي
  بثوِبِه ا4سود على وجھي وقد ألقى الليلُ 

  ناظراً للنجوم وأنا أبكي
  شاكًيا لھا حالي وضعفي

  ذاكًرا لھا معاناتي في حبي
  ومأساتي ولوعة قلبي

  على حبيٍب منحُتُه حياتي
  فخدعني ومضى وتركني

  وما حملك على ھذا: قالت النجومُ 
  أحببت وما بيدي: قلت

  أحببُت فبعت عمري
  أحببُت فنسيت نفسي

  كنت تدري؟ قالْت أوما
  كم َضاَع في الھوى  وٌنسي؟
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  ١١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  نتيجة الحب الٌمؤسي
  قلت لھا ما كان بعلمي
  غير أنني كنت تائھا

  وأحببتھا فصارت وطني
  فديتھا بروحي ودمي

  منحتھا حناني وعطفي
  وفيت لھا وخذلتني

  بعد أن صارت لي كأبي وأمي
  النجوم كفى � تبكي: قالت

  فھكذا الحب مؤذي
  وما ذنبي: قلت لھا

  يد ُمھجة َ قلبيأر
  ولن أرضى ببديل ٍ ينسي
  ما كان من حٍب وھمسِ 
  وشغٍف برؤية نفسي

  في مرآة حبيبي وأٌنسي
  ومھما طال الدھر بي
  وإْن ھي لْم تنتظرني
  سأطُرُد وأقاوُم ھمي
  منتظراً عودة َ ُحبي

  ...وسأعيُش 
  !وھذا أملي 

  
  
  )هأبو حبيب(حميد عبدالمصطفى سعيد محمد 

 حريتك حياتك - ٣
 حياة حرية ألم ذل يحةنص

 
  ما أقسى تلك اللحظات

  التي يتجرع فيھا ا!نسان كأس المرارْ 
  حين تھاُن كراَمُته
  حين تضيع ھيبتهُ 

  ..حينھا
  هيموت ألف مرة ٍفي اللحظ

  ويموت معه كل شئ ٍجميلْ 
  ويضيع أمله الطويلْ 

  دنياه جحيماً  وتصبح
  ذھب صبره
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  ١١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ذھبت مشاعره
  هكأنھا ذرات في ريح عاصف

  ماذا يبقى لlنسان
  حين تھدر كرامته؟
  حين ٌتفقد حريته؟

  ماذا يبقى له؟
  ترى ما شعوره حين يحدث كل ھذا؟؟

  !! من أقرب ا4قربين له
  ...الذين ھم حياته
  ...وأكبر ذكرياته

  ترى ما شعوره؟؟
  ترى لو ملكت الذھب

  !؟الغذاءْ ولم تملك 
  !!ھل تعيش؟؟

  ؟؟ترى لو منحتك ا4موالْ 
  !وسجنتك معھا؟

  !!؟؟ھل تنفُعكْ 
  ..وزيادة ً على ھذا

  � تطيقه ستنال من ا!ھانات ما
  ومن ا!نھاك ما يميُتك

  وتفقد صبرك َ 
  وتفقد شعورك َ

  وتصبح إنساناً مجردا من ا4حاسيسْ 
  ترى بعد فقد كل ذلك

  ھل تعود لك حياة؟
  من حريتكْ ليس ھناك أغلى 

  ھوائك للتنفسْ .....  هوقوُدك للحيا
  وأكثر بما � تستطيع وصفُه الكلماتْ 

  حياتكْ  .... حريتكْ 
  ف# تفرط فيھا
  وحافظ عليھا

  !! حياتكْ ....  حريتكْ ....  وتذكر
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  ١١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )أبو حبيبة(حميد عبدالمصطفى سعيد محمد 
  آ,م الصمت - ٤

 ضياع ألم جزع صمت امھاستف
 

  ؟؟ترى ما شعوركْ 
  حين أقذُف بك من أعلى قمة

  إلى أعمق قاع
  وتظلٌ صامتاً 

  !! صامداً 
  وما شعوركْ 

  حين أطعنك بأحّد رمح ٍ 
  وأُخرُجُه وأعيُد الطعَن◌َ 

  حتى تميتك جروُحك
  بماذا أفادك صمُتك؟

  وما شعورك؟
  كَ حين أمنُع النوم من عيني

  حين أسلبك حقكَ 
  حين أُفقدك حريتكَ 

  أتظل صامتاً؟
  !!صامداً؟
  !!  ك# ك#

  وأنت ابن ا4كرمينْ  عاٌر عليكَ 
  ابن ص#ح الدين وحطينْ 

  ؟ أنسيت َتاريخ أجدادكَ 
  أنسيَت تاريخك العظيم؟

  !! ك# ك#
  قُْم وأكسر قيَدك
  قُْم وأستعد حَقك
  قُْم ودمر عدوك

  ..قُلْ لي
  بماذا أفادك صمُتك؟
  لقْد زاَد من ضعفك

  وبعدك عن أھلك
  ..ووطنك 

  ذكرياُت الطفولة السعيدة
  ُجدران بيتك

  التي شھدت َمَرَحك
  وطفولتك
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  ١١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  قُلْ لي
  ! ًإ�َم تظل صامتا  ؟
  و� تقل أنك صامد ٌ 

  بل صامتٌ 
  بماذا أفادك صمُتك؟

  الذي دلل على عجزك
  ُترى ھل تستعيد قوتك؟

  ؟؟ وتنطلق انط#قتك
   ؟؟ وتواجه صعوباتك

  ؟؟ وتستعيد مجدك
  ؟؟..............ُترى 

  
  
  

  )أميرة الحب(ھناء محمد محمد محمود 
  نويت أتوب -١

 ھدى توبة اعتراف عزم تضرع
  

  م5555ن قلب5555ي خ5555#ص ھت5555وبْ  نوي5555ت والني5555ة خالص5555ة
  

  و أكت55555555ب أوراق مخالص55555555ة م55555555ع س55555555كة ال55555555ذنوبْ 
  

  وأبع55د ع55ن ك55ل ال55دروبْ  هدا أن55ا نفس55ي ف55ي عيش55ة تاني55
  

  و أنس55ى الماض55ي الل55ي ف55ي حي55اتي وامح55ي ك55ل العي55وبْ 
  

  شمس55555ي دايم55555ا ف55555ي حال55555ة غ55555روبْ ل555559ى دا ذنب55555ي خ
  

  و عش5555ت عم5555ري أقاس5555ي م5555ن المعاص5555ي والك5555روبْ 
  

  لك5555ن دل5555وقتي ھبع5555د وھ5555دور عل5555ى وس5555يلة ھ5555روبْ 
  

  وبْ بعلنھ55ا وأن55ا قلب55ي خاض55ع ودمع55ي م55ن عين55ي مس55ك
  

  ع5555ايز أت5555وبْ .... أن5555ا راج5555ع ي5555ا رب5555ي لي5555ك وبج5555د 
  

  و كل اللي فات من حياتي من عمري دا م5ش محس5وبْ 
  

  
  

  )أميرة الحب(ھناء محمد محمد محمود 
  حوار مع قلبي -٢

 قرار قلم حب  حيرة حوار
  

  تارْ والفكر يح القلوب تت#قى
  بس البحر غدارْ ه للحب مشتاق

  مين تختارْ  و أنتَ  الوجوه بتتلون
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  ١١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  و مين ھيسيبك ف نارْ  مين بيحبك بجد
  و� ھتسلم وتنھارْ  يا ترى تقدر تميز
  و � ماشي مع التيارْ  ھو أنت أص# بتفھم
  و� ك#مك منك طارْ  رد عليا يا قلبي

  و� غلطت في ا�ختيارْ  أنت شايف إن ھو دا بجد
  تضحك وينزل الستارْ  تكون فاكرھا مسرحيةأوعى 

  دا إحنا بينا ك#م كبارْ  � يا قلبي مش دا اتفاقنا
  و كنت بفھمك ليل نھارْ  قلت لك ابعد عن الحب

  و أنا مش عايزاك تعيش في نارْ  علمتك إن الحب عذاب
  و أنا ھشرحلك باختصارْ  قلت لي أنا واثق منه
  مل المشوارْ أنا عايز سوا نك دا ھو اللي جاني وقالي

  و بقى ھو الشخص المختارْ  و كان صادق في كل ك#مه
  و� كله ھيطير زي الغبارْ  يعني أنت متأكد يا قلبي

  والحكاية جد مش ھزارْ  أنت كدا بتقول ك#م خطير
  و عشت مع ك#م ا4عشارْ  خايفة تكون سلمت لكلمتين

  خليك مع الغدارْ  دا زي المثل ما قال..�
  ما يوصل لباب الدارْ  و اصبري عليه لغاية
  عمره ما يغلط في ا�ختيارْ  ساعتھا ھتعرفي إن قلبك

  
  

  )أميرة الحب(ھناء محمد محمد محمود 
  حكاية بنت مع سنين الكلية - ٣

 فشل جھل كلية علم حلم
  

  هيويكلھا نشاط وأمل وح صاحبتنا كانت بنت ذكية
  %٩٨بمجموع  بجدارة خلصت الثانوية

  وا4ح#م بين إيديھا كانت بتصبح واقعيهه الدنيا في عنيھا كانت وردي
  بدأت تشق طريقھا واختارت الصيدلة كليهه و بكل ثقة وعزيمة قوي

  قررت تثبت وجودھا وتعمل نتائج مش طبيعيهه و بدأت السنة ا4و�ني
  معامل العضويه و منھا علىه حضرت محاضرات التحليلي
  وبعده الصيدلة الفيزيائيه و مسكت كتاب العقاقير

   هبدأت البنت تتعقد وتنھار قواھا العصبي
  و ا�متحانات خ#ص قربت و�زم تكون مستعديه

  لكن طلعت بنتائج مش اللي ھيا و حاولت يا عيني تتماسك
  أھي عدت السنة ا4و�نيه المھم

  انيهوبقت في الفرقة الت و بدأ عام جديد
  هوتداوي جراحھا النفسي حبت تعالج عيوب سنة أولى

  والعبرة في السنين اللي جايه و مش مشكلة عدت سنة
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  ١١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  هوتاھت في دھاليز الكلي لكن دخلت في نفس الدوامه
  بس ا4نظمة ھي ھي ما ھي الكتب أيوه بتتغير

  هكل اللي يھمھم النتيجة النھائي ھما مش عايزا نفھم
  هوصيادلة ملھمش أھمي يعني شوية حبر على ورق
  وليه مبدأ في الكلية ولقت الكل رافع شعار
  هواحضر السكاشن العملي كبر دماغك عن المحاضرات

  المھم أعدي من غير ما أشيل حاجة في إيديا و في اQخر ننقذ ما يمكن إنقاذه
  عدت صاحبتنا السنة التانيه و على المبادئ دي

  لكن نست طموحاتھا وكل أح#مھا الورديه
  زيھا زي أي سنة معديه و عادي دخلت سنة تالته
  ومش ھتعدي بالسھولة دياه لكن حست إن المواد صعب
  وميكرو وحجات متنقيه دلوقتي بتاخد فارما

  هوالضفادع كان ليھا آثار جانبي البنت تعبت تاني
  و� عايزة تكمل السنين اللي جايه خ#ص مش قادرة تتحمل

  لھا النفسيةوساءت حا يا عيني جالھا اكتئاب
  وتصحى مفزوعة من الفجريه بتشوف البيو في كوابيس
  هوتضيع في ممرات الكلي بتمشي تكلم نفسھا

  هوحصلت مفاجأة مش طبيعي لغاية ما في يوم اتصدمنا
  وغابت عن الدنيا ديا البنت وقعت من طولھا

  وقلنا ھتفوق بعد شويه نقلناھا المستشفى
  هوحصلت نتايج سلبي لكن الموضوع طول
  هو ماتت وھي لسه حي دي دخلت في غيبوبة

  هغيرھا كتير في الكليودي كانت مأساة واحدة 
  هو� في ا4نظمة الروتيني العيب يا ترى فينا

  هو� الكتب بجد غبي يا ترى إحنا مھملين
  هو� العيب في الطرق التدريسي إحنا بجد فاشلين

  ه� دي مأساة أبديو يا ترى حد ھيسمع شكوتي
  هو أستعيد حقوقي المنسي ي يوصل لحدبتمنى ك#م

 هو نتميز بين البشري بتمنى نوصل بجد
  
  

  )أميرة الحب(ھناء محمد محمد محمود 
  مفھوم الحب - ٤

 واقع غموض حب فلسفة وصف
  

  ... لو كان الحب كلمات تكتب
  ! كتب والدساتيرْ لكنت أكثر من خط فيه ال

  وقلوب تت#قى لكنه أرواح تتآلف
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  ١١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  النفس يبدو أنه خطيرْ  وشعور يخالجُ 
  وفاء وإخ#ص ھو تضحية وإيثار

  وفعل المحب لمن يحب كثيرْ 
  ھو نسيم صباح عليلْ 

  يحمل من المسك أزكى عبيرْ 
  وحلم أصبح صعب المنالِ ....  ھو نظرة الجمال

  عمري فيه أسيرْ  أعيشُ 
  ليعيد أم# ً  ا4بوابَ  � يطرقُ و النفسَ  يجتاحُ 

  في الحياة قد خاب وأشياء كثيرة � أجد لھا تفيرْ 
  لكن حصرنا معناه في ولدْ 

  ثم عجزنا عن التغييرْ  وفتاه
  صارت الدنيا بمفاھيم غريبة

  تخديرْ  في حالةِ  وأصبح الناسُ 
  ا4حوالْ  ووصرنا غريب اختلطْت في أعيننا المعاني

   لْ وغابت عنا كثير من الخصا
  وقلت أمامنا التدابيرْ 

  لي فيھا فأصبحت أعيش في الدنيا غريبا
  كأني جزء من ا4ساطيرْ  فكر خاص بي

  أحاول نشر المعاني الحقيقية
  وأوضح المناھج التي عليھا أسيرْ 

  أو أني أعيش في الوھم فاتھموني بالتصنع
  !! وكان النفاق ھو آخر تفسيرْ 

  مدلولٍ  أن لحبٍ  أردت أن أقول
  ت قوائم التسعيرْ لم يدخل تح

  شتى الدروبِ  ليشملَ  d في القلوبِ  زرعهُ 
  ويجعل لنا به من ظلمات الحياة تحريرْ 

  ونجعل دمع ا4لمِ  فلماذا نحيا بدونه
 !؟ أو كالغديرْ  يجري على خدودنا كالجدولِ 
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  ١١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  عروس الصعيد...  ديوان المنيا
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  ١١٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  
  
  
  
  

  عروس الصعيد...  ديوان المنيا
  
  

  بنورھــــ55555ـا العي55555ونُ  تزھ55555و ومدين55555ةٌ 
 

  النائ5555555ـي ولحس5555555نھا يف5555555ُد البعــ5555555ـيدُ  
 

  لھ5555ا ف5555ي الص5555عيد مكان5555ة مرموقــــ5555ـةٌ 
 

  ھ55555ي درة الت55555اج ومفخ55555ر الشع55555ـراءِ  
 

  وضــــ5555ـاءةٌ  ل5555ِك ف5555ي الت5555اريخ وق5555ائعٌ 
 

  ل5555م يف5555د بھب5555ـاءِ " منـ5555ـعت"وا�س5555م  
 

  ومق55555وقٌس أھ55555دى النب55555ي بزوجــــ55555ـةٍ 
 

  فخـ55555ـر أبــ55555ـائي "إب55555راھيم" ھ55555ي أم 
 

  الت555ي "س555وزان" اختــ555ـار "مب555ارك"و
 

  ترع55555ى الص55555غير وتس55555مو بالقـ55555ـراءِ  
 

  ھ55ي مھ55بط التوحي55د ف55ي العص55ـر ال55ذي
 

  عل55ى الش55ركاءِ " إخن55اتون"قض55ى في55ه  
 

  يـ5555ـا" نفرتيت5555ي"والرم5555ز رأس5555ك يـ5555ـا 
 

  منب555555ع الح555555ب ومــ555555ـورد ا!نـ555555ـشاءِ  
 

  "القرطب5يّ "وأرض  "الف5ولي" مني5ـةيا 
 

  العلمـ555555ـاءِ  أن555555ِت الم555555ـ#ذ ومقـ555555ـصدُ  
 

  � م5555ن غربــ5555ـةٍ  الش5555وقُ  مني5555اه  ط5555الَ 
 

  ب5555555ل رغبــ5555555ـة ومحبـ5555555ـة ورجـ5555555ـاءِ  
 

  وم5555ا ب5555ي م5555ن عـــ5555ـلةٍ  ق5555الو مرض5555تُ 
 

  ال555داءِ  ب555ل أن555ِت ف555ّي وأن555ِت مصــــ555ـلُ  
 

  و� ع55555روس غي55555رك أن55555ت الع55555روسُ 
 

  س5ماءِ لف5ي االّثري5ا ا4رض ب5ل أن5ِت في  
 

  فم55555ا ص55555نيعك ھ55555ينٌ  ... ل55555ِك التحي55555ة
 

  الثنــــ55555ـاءْ بل55555ي منـ55555ـي فتكرم55555ي وتق 
  

  
  "محمود عزت القاضي"الطرق شاعر كلمات 
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  ١١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  المنياوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

محمود حسان 
  عبدالبصير مھدي

  ◌ٍ  تنحني في زلة البBغةَ  رأيتُ 
  ! جناني ◌َ  ترتجى قولي وفيض

  قف فإن الشعر يرقص باسماً 
  من فمي، يبكي لما أبكاني

سنى عبدالبديع أحمد ح
  شعراوي

اح(   )وض>

  الشع**ـر والـزج**ـل س**Bحي مع**ا
  

  بـھـما أكـون ف*ـرداً حص*ينا  
  

  يلومني الن*اس لف*رط ص*راحتي
  

  كأن الصراحة عـيباً مش*ينا  
  

  أن**ا دومـ**ـاً ساعـي**ـاً لjصــ**ـBح
  

  متين*ا رب*ى جـَل*ـْداً فاجعلني   
  

  إذا ضح**ـكت تـذك**ـرت الح**زن
  

  فأعود كالبرق عب*داً حزين*ا  
    

أسـامـة مــــحـمـد 
  فـــــــــؤاد

  )أول الغيث(

  أنا ش*اعٌر عطف*ت علي*ه ُرب*ي القص*يدة
  

  أن****ا ش****ارٌد ف****ي ھ****ذه ال****دنيا الش****ريدة
  

  وق****د اتخ****ذت ببي****ت ش****عري مس****كنا
  

  يعل*****و كم*****ا يعل*****و الص*****دى تغري*****ده
  

  وغ خ******اطريارأيقت******اد ص******متي أن 
  

  أو فالتس******اقط م******ن فض******اء قص******يدة
  

  يفبم***ا مض***ي ھ***و ك***اتبي وأن***ا ال***ذ
  

  !! قل*********م خ*********ط> القص*********يُد بن*********وده
    

  إيمان أبوبكر السيد
  )فراشة الزجل(

  ...المغ***رد ف***ي الفض***ا أن***ا الطي***رُ 
  

  ... أن***ا الل***ي عم***ري م***ا اش***تكيت 
  

  و$ ھاش**تكي م**ن أم**ر ي**وم انقض**ا
  

  ومھم****ا الن****اس خ****انوا أو غ****دروا
  

  !ھافض**ل أع**يش أن**ا ب**روح الف**دى 
    

عبدالرحمن محمد 
  عبدالحميد خضير

  )حالالر> (

 أحب ...جامعة المنيا  ا]دابطالب بالفرقة الرابعة بكلية  أنا
 وأتمنىجدا  ◌ٌ  طموح...  كثيرا ةيالكBسيكالقراءة والموسيقى 

 J أو "نجيب محفوظ" مثل اكبير اكاتب =كون توفيقيمن 
بحث عن التغيير المواكب للعصر وفى أ ... "شلبي خيري"

 ينبعُ  التميزُ " أيمن مبد ...نا نفس الوقت المBئم لعاداتنا ودين
  " !من ا$ختBف
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  ١٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  )تكملة(المنيا وصف مبدعى 
  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

حسن محمد  هفايز
  يوسف

  )فيروز(

ھل خوفا من فجر أم حرصا على الغد أم حلم عل*ى الت*ل أم ن*ار 
ف**ي القل**ب أم وھ**م ف**ي الن**بض أم ش**ريان يح**تج تائ**ه ف**ي اللغ**و 

 !لى أرقى؟شرع يبكى ع
إن**ي افتق**ر ال**دق ف**أعيش بم**وت القل**ب أن ! ؟لم**اذا س**كون ال**ثلج

أتس**أل ھ**ل حق**ا ول**د الح**ب واس**ند ف**ي بس**تان الش**وق أم م**ازال 
  نبض الحياء يتوج صمام القلب؟

محمود عزت محمد 
  أحمد القاضي

المكتفي باسمه عن (
  )لقبه

  أنا من لم تؤثر فيه أية نوائبِ 
  يفشھادةٌ في سبيل J أغلى مآرب

  حسبـي أن الـلـــه ربــي
  وأن إلى ا,ســBم ينـتھـي نسبـي

مصطفى أحمد ثابت 
  ھريدي

  )أبو فھر(

ومھما $قيُت من ُج*وِر أھ*ِل الزم*اِن وغ*دِرھم وانخ*داعي بكثي*ٍر 
منھم، فB زلت مبھورا بأُناس $ يضرھم من خذلھم، وھ*م عل*ى 

  :الحِق سائرونَ 
  

  س***ل>مُت pِ ا=م***وَر جمي***ـعھا

  

  ُت*ُه ف**ي الس**ر> وا,ع**Bنِ ودعو  
  

  ورجوُت**ُه أْن ُيعرفن**ي الھ**دى

  

  ويم**دني بالفض**ل وا,حس**انِ   
  

  فأن***ار قلب***ي وآن***س وحش***تي

  

  وأح****ـاطني بم****ودة وحن****ـانِ   
    

نھى محمد فرغلي 
  محمد

  )نورسين(

  أحBمــــــي أن حققت     اريـظنـــــي فيك يا ب
  ◌ِ  ــانــبكرم منك وحنـــــ    ورضائي يفوق آمالي
  وأضاعت مني خBني     و=ن خذلتني أيامـــي
  بحلم لقاء بجنانــــــــي     سأظل أعيش في أمل
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  ١٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  
  
  
  

 بصير مھديعبدالمحمود حسان 
  طريق اKمل -١

 أمل طريق القاھرة جامعة  مدح
  
  

  الرحي55555ل قريت55555ي وداع55555ـا حــ55555ـان
 

  حـ555555ـقا قريت555555ي خـ555555ـطب جلي555555ـلْ  
 

  لك55555ن بھ55555ـذا قــضـــ55555ـت  الحي55555اة
 

  وأي55555ن لقض55555اء الح55555ـياة  المزي55555لْ  
 

  قريتــــــ55ـي قولــ55ـي كــ55ـنت حبيب55ـا
 

  م55555ا كن55555ت يوم55555ا ف55555ـيك البخي55555ـلْ  
 

  واجمع55ي قريت55ي كــــــ55ـل صفات55ـي
 

  واش5555ربي أھلك5555ى منھ5555ا العليـ5555ـلْ  
 

  ـوعأم555اه مـــھـ555ـ# لـم555ـاذا الدمـــــ555
 

  س555555ـوف أع555555ـود س555555فري قلي555555لْ  
 

  أخـ55ـذت كتاب55ـي وقلمـ55ـي الفصيـ55ـح
 

  وعقل5555ي وعلم5555ي ودين5555ي  ينـي5555ـلْ  
 

  إل55ـى الـقــــــــ55ـاھرة وأم الــمــ55ـدن
 

  ن555555ـزلت بھ555555ا وخ555555ـاف النزي555555ـلْ  
 

***  ***  **** 
  لـ55ـكن وج55ـدت أنـاســــــ55ـا كـرام55ـا

 

  وعلم55555ا وعم55555# وھـ55555ـذا الدل55555ـيلْ  
 

  نـ55ـي اكت55ـسبتإ" ك55ـاسب"أس55تاذي 
 

  وأش555555ھد أنـ555555ـك صـ555555ـبر طوي555555ـلْ  
 

  وعــقــــ55ـل وق55ـلب ولسـ55ـت أن55ـافق
 

  يــعـل555555ـم رب5555555ـى عن555555ه أمـيــ5555555ـلْ  
 

  جـامعـــ55ـة الـعل55ـم حـي55ـاك ا!لــــ55ـه
 

  وخ5555555ـير رب5555555ى علي5555555ك يسـ5555555ـيلْ  
 

  دعـ555ـوت الجامـع555ـات أري555ـد شبھ555ـا
 

  فـم55555555ـا أت55555555اني يومـ55555555ـا مث55555555ـيلْ  
 

  زم555ـنا قـــــــ555ـادك" بعل555ي"أكـ555ـرم 
 

  نج55555555اك م55555555ن ك55555555ل ا4زم55555555ـاتِ  
 

  البش55رى" بحسـ55ـام"ص55ـرح العل55م 
 

  حس5555اما يقھ5555ر س5555طو الظـلم5555ـاتِ  
 

  قـــ55ـواد الســ55ـفينة تقــــ55ـوى ا!ل55ه
 

  لتنج55555555و السفـي55555555ـنة بالخ55555555ـيراتِ  
 

  أن55ادى ي55ا غربــ55ـة دومـ55ـا خـ55ـفتھا
 

  م555555ا أح555555#ك ووجھ555555ك جمـ555555ـيلْ  
 

  ي555ا رب إنـ555ـك تـحي555ـى الفــــــ555ـؤاد
 

  ب555555ـغيرك إن555555ي قلـ555555ـيلْ  وعقل555555ي 
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  ١٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 بصير مھديعبدالمحمود حسان 
  أين الخBص -٢

 حماسة ضياع احتPل طفل عروبة
  

  اامس55555555ْك ي55555555ا محم55555555د خنج55555555ر
 

  عن5555555555555555ا الع5555555555555555ارْ  وام5555555555555555حُ  
 

  ص55555555ليب مح55555555اربُ  ق55555555د م55555555اتَ 
 

  م5555555555ن ي5555555555دفع عن5555555555ا التت5555555555ارْ  
 

  أرى ف55555555555ي ا4م55555555555ة عم55555555555راً  �
 

  � يخش55555555555555555555555555ى الن55555555555555555555555555ارْ  
 

  و� عم555555555555555555555ر منتظ555555555555555555555ٌر � 
 

  يخش5555555555555ى س5555555555555يف الكف5555555555555ارْ  
 

  ق555555555د م555555555ات ض555555555مير الع555555555الم
 

  ويح555555555555ابى لدي555555555555ه ال555555555555دو�رْ  
 

  إن تس55555555555مع ص55555555555رخة طف55555555555ل
 

  أو ت5555555رى م5555555ذبوحا ف5555555ي ال5555555دارْ  
 

   ا!س55555555555555#مِ  طف55555555555555لُ  فت55555555555555يقنَ 
 

  وأبي55555555555555ه وال55555555555555دار انھ55555555555555ارْ  
 

  أخ5555555ي م5555555ا بال5555555ك ل5555555و ج5555555رح
 

  أو قت55555555555555ل أح555555555555555د الكف555555555555555ارْ  
 

  لص55555555555555رخ الع55555555555555الم فزع55555555555555اً 
 

  ولق55555555555الوا إرھ55555555555اب ودم55555555555ارْ  
 

  ل55555555555و كن55555555555ا إرھاب55555555555اً حق55555555555ا
 

  م55555555ا ك55555555ـان يـ55555555ـذل أطھــ55555555ـارْ  
 

  ق555555555د س555555555اد الق555555555وم ص555555555علوك
 

  وملف55555555555ق ط55555555555اھر ب55555555555ا4وزارْ  
 

  أخ55555555555555ي أتھن55555555555555أ ب55555555555555العيش
 

  والبي55555555555555ت ل55555555555555ديك عم55555555555555ارْ  
 

  ول5555555555555ديك البن5555555555555ت والول5555555555555د
 

  والم5555555555555ال وفي5555555555555ر وثم55555555555555ارْ  
 

  إن ش55555555555اكت ول55555555555دك ش55555555555وكه
 

  تقل5555555555555555ق لي5555555555555555ل ونھ5555555555555555ارْ  
 

  ت555555555555555555زعم ك555555555555555555ذباً ك555555555555555555م 
 

  ح555555555555555ب ال555555555555555رب القھ555555555555555ارْ  
 

  وتنس555555555555ى جھ555555555555اداً وقت555555555555ا�ً 
 

  ويح5555555555ك امس5555555555ك ذي الفق5555555555ارْ  
 

  قـات55555555ـل ف55555555ي سـبـي55555555ـل الـل55555555ـه
 

  تك55555ن منتص55555راً أو ف55555ي ا4ب55555رارْ  
 

  أرى صھـي5555555ـون الي5555555ـوم تجب5555555ـر
 

  أعـطـ5555555555ـى للم5555555555ـسلم إنـ5555555555ـذارْ  
 

  إن تـت555555555ـرك ديـن555555555ـك تـسـ555555555ـلم
 

  أو ل5555555555ـن تـنـفع5555555555ـك أعـ5555555555ـذارْ  
 

  ل مـحـم5555555ـدق5555555ـد ج5555555ـاء يـق5555555ـو
 

  ق555555555555555ـد م555555555555555ات البـتـــ555555555555555ـارْ  
 

  ل555555555555555م ينج555555555555555ب إ� إناث555555555555555ا 
 

  ا4دب55555555555اْر  يص55555555555رخن ي55555555555ولينَ  
 

  أخ55555555555555555ي أرأي55555555555555555ت أم55555555555555555ا
 

  طفلھ55555555555555ا بالن55555555555555ارْ  يش55555555555555علُ  
 

  تأك5555555555555لُ  التھدي5555555555555دِ  وتح5555555555555تَ 
  

  من555555555555555ه أم555555555555555ام ا4نظ5555555555555555ارْ  
 

  وا أس555555555555555فاه اغتص555555555555555بوا ا4مَ 
  

  أحج5555555555ارْ  ومات5555555555ت والقل5555555555وبُ  
 

  ي555555555ا أقص555555555ى اص555555555رخ ن555555555ادي
  

  وأن55555555555ادى ف55555555555يھم با4ش55555555555عارْ  
 

  يفيق555555555555555ون ع555555555555555ل الق555555555555555ومَ ل
  

  ولنوق5555555555ف مج5555555555رى ا4نھ5555555555ارْ  
 

  تج55555555555555ري دم55555555555555اءٍ  أنھ55555555555555ارُ 
  

  الكف55555555555555ارْ  أجراھ55555555555555ا حق55555555555555دُ  
 

  مـ5555555555ـات جـبـ5555555555ـانا ًمحرومـ5555555555ـاً 
  

  م555555ن يخ555555ـشى سي555555ـف الكـف555555ـارْ  
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  ١٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 بصير مھديعبدالمحمود حسان 
  الفراق - ٣

 حزن لوعة فراق حب عتاب
  

  عين5555اي جــُــ5555ـودا  لكـــ5555ـل ا4لـ5555ـم 
 

  واب55555ـك فــــــ55555ـؤادي ليب55555ك الَقل55555ْم  
 

  ھ555ذا الفــــ555ـراق يھ555د الرواســ555ـي
 

  وُينط55555ُق ب55555الحزن ِھ55555ـذا الص55555نمْ  
 

  كان5555ت حياتــــ5555ـي بح5555ٌر الطويـ5555ـلٌ 
 

  حلم55555اً أع55555يُش موسيق55555ـى ال55555نغمْ  
 

  ج5555اء الحبي5555ُب يقــــ5555ـولُ الـ5555ـوداع 
 

  !!ــ5555ـولُ ي5555ا لWل5555مْ م5555اذا أقـــــــــــ 
 

  عين5555اي جــُـ5555ـودا بك5555ـل الدمـ5555ـوع
 

  وارث555555ي ف555555ؤادي وارث555555ي الق555555دمْ  
 

  م555اذا أقـــ555ـولُ وأجن555ي الفـــ555ـراق َ
 

  ثمـــ55555ـار الحيــــ55555ـاة من55555ذ الق55555دمْ  
 

  م555اذا أقــ555ـولُ وش555اب َ الفــــــ555ـؤادُ 
 

  حقـــــ555555ـاً تعب555555ت وأل555555ف نعـــ555555ـمْ  
 

  خليل5555ي تعالــــ5555ـى م5555اذا دھـــ5555ـاك 
 

  ـ55555ـي أحبــُــــــ55555ـك من55555ذ الع555555دمْ إن 
 

  خليل5555ي تعالـــ5555ـى لعل5555ى أمــ5555ـوت
 

  ص55555ـار المـ55555ـوت أس55555مى الش55555يمْ  
 

  خليل5555ي تعالـــ5555ـى وك5555ذب حديث5555ـاً 
 

  سأص555555فح عن555555ك ص555555فحاً خض555555مْ  
 

  خليل5555ي تعالـــ5555ـى قلب5555ي ينــ5555ـادي 
 

  يرجـــ555555ـو لق555555اك م555555ا ق555555د َس555555ئِمْ  
 

  حس55555بُت الحيــ55555ـاة وروداً جميل55555ة 
 

  ــــ55555ـ#ً نِع55555مْ ول55555ون الحي55555اة وكـــ 
 

  عش55555قُت الس55555ماء ول55555ون ا4رض 
 

  تغن55555ى الطي555555ور وقلب555555ي انس555555جمْ  
 

  رأي5555ُت الني5555ل نھ5555ر الســــــــ5555ـ#م 
 

  عل55555ى ش55555اطئيه فــ55555ـؤادي ت55555رنمْ  
 

  أنـ5555ـام ف5555أحلم حلمـــ5555ـاً جميــــ5555ـ#ً 
 

  وأحلـــ5555ـم أيضـــ5555ـاًُ◌ إذا ل5555م أن5555مْ  
 

  رأي5555ت شيخــ5555ـاً فقل5555ت عظنـــ5555ـي
 

  ـــ555555ـ#ً نق555555ْم ق555555ال الحي555555اة وكـــــــ 
 

  فقل5555ت ش5555يخاً طـــ5555ـال الزمـــ5555ـان
 

  فھ555555ذا كــــــــ555555ـ#م رج555555ل ھ555555رْم  
 

  ق5555ال بن5555ي اسمــــ5555ـع ك#مـــــ5555ـي
 

  وإ� ستش5555555رب كـــ5555555ـأس الن5555555دمْ  
 

  مش5555يت عنــ5555ـه وقل5555ت لنفســـ5555ـي
 

  � يعنين5555555ي ذاك وھــ5555555ـذا الكل5555555مْ  
 

  م5555ا كن5555ت أع5555رُف أن الحيـــــ5555ـاة َ
 

  مْ بح555555وُر الظ555555#م وحـ555555ـزٌن تق555555د 
 

  لبس5555ت قناع5555اً فغــــ5555ـر الفتــــ5555ـي
 

  وع555555رف الحقيق555555ة رج555555ل ھ555555رمْ  
 

  عين55555اي ج55555ودا  لك55555ل ا4لــــــ55555ـم
 

  واب555555ك فـــــ555555ـؤادي ليب555555ك القل555555مْ  
 

  
 بصير مھديعبدالمحمود حسان 

  ضياء العلم - ٤
  لدكتور عزت ضياء الدينل مھداة(
  )الصندوق ا\جتماعى للتنمية –مدير المكتب الفنى 

 قدوة دعوة ضياء معلم مدح
 

  اي555555ا أســـ555555ـتاذ العـ555555ـلم بش555555ـراك
 

  فـ5555555ـضل كـ5555555ـبير قـ5555555ـد أتـــ5555555ـاكا 
 

  قٍ ل55555ُخُ  بطي55555بِ  ي55555ا م55555ن غ55555دوتَ 
 

  ب555555ين الـ555555ـناس طاب555555ْت ذك555555ـراكا 
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  ١٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وخ555555ـير شـمائ555555ـل أن555555ـتَ  ع555555المٌ 
 

  وd ل5555555ذا المك5555555ان اصطـفاكـ5555555ـا 
 

  ب555555العلم طال555555بٌ  ملق555555فٌ  كَ جـ555555ـاء
 

  تـــ555555ـراه نــ555555ـاداكا ب555555ين يديـ555555ـكَ  
 

  عـ5555555ـنك يـ5555555ـوما ق5555555د سـمـ5555555ـعتُ 
 

  اQن ف55555555ي عطــاي55555555ـاكا وأطم55555555عُ  
 

  � أريـ55555555ـد مـ55555555ـا� أو درھـ55555555ـما
 

  ولكـــ5555555ـن علــ55555555ـما وســـماك55555555ـا 
 

  أن5555555ا جـئت5555555ـك والقـ5555555ـلم يبـ5555555ـكى
 

  وتقـاك55555555ـا فطمأنت55555555ه ُ بكـرم55555555ـكَ  
 

  عن5555555ك ن5555555ـأى علمن5555555ي فالبخ5555555لُ 
 

  ب إذا المل55555555ـكان س55555555ـأ�كاج55555555ـِ تُ  
 

  غ5555555دا ا4م5555555ـةِ  ع5555555ـالمَ  وأك5555555ـونُ 
 

ُ  وسأخط55555555ـو للـع55555555ـلمِ     طاك55555555ـاكخـ
  

  
  

  بصير مھديعبدالمحمود حسان 
  يا رسول هللا.. . اشتقت إليك - ٥
 نور شوق حب المصطفى مدح

  
  م55555555ن للك55555555ون بع55555555دك ض55555555ياءُ 

 

  ي555555ا م555555ن فرح555555ْت ب555555ك الس555555ماءُ  
 

  ي55555ا حبيب55555ي إل55555ى وموت55555ك ف55555رح
 

  !؟ أبع5555555د الن5555555ار تك5555555ون الم5555555اءُ  
 

  الف5555555ؤاد يش5555555دو اQھ5555555اتَ  كل5555555يمُ 
 

  وتبك5555ي الس5555ماءُ  الحبي5555بِ  لم5555وتِ  
 

  ك555555555ل من555555555اه رؤي555555555ا الحبي555555555بِ 
 

  نفس55555ي ف555555داءُ  ين55555اجي الرس555555ولَ  
 

  ي55555ا ن55555وراُ ت4W55555 يمح55555ى الظ55555#مَ 
 

  ؟ قلب555555ي يبك555555ي أيش555555فى البك555555اءُ  
 

  بي55555اء جئ55555ت أم55555دحي55555ا س55555يد ا4ن
 

  أش55555رف الخل555555ق وم55555دحي ثن555555اءُ  
 

  فأن5555555ت الن5555555ور ش5555555عاع يس5555555طع
 

  قلب55555555ي مظل55555555م وأن55555555ت ض55555555ياءُ  
 

  ع5555555رش كس5555555ري غ5555555دا يھت5555555زُ 
 

  الم555555اءُ  وبحي555555رة س555555اوة غ555555اضَ  
 

  لمج55555يء الحبي55555ب غن55555ى الك55555ون
 

  ينع55555555ى كف55555555راً ي55555555أبي الفن55555555اءُ  
 

  إليك وأدعو جــــــــــ5ـواركَ  اشتقتُ 
 

  حبيب55ي وغيــــ55ـر ھ55ذا الشقـــــ55ـاءُ  
 

  
  

 بصير مھديعبدالمحمود حسان 
  أحد.. . أحد - ٦

 ھدى كون قخ&أ تأمل نصيحة
  

  انظ55555555555555ْر وتأم55555555555555ل وتفك55555555555555رْ 
 

  ك5555555555ي تع55555555555رَف رَب ا4ك55555555555وانْ  
 

  أرٌض وس555555555555555555ماء تتش555555555555555555كلْ 
 

  ق555555ُلْ ل555555ي َم555555ْن خل555555ق ا!نس555555انْ  
 

  لوح555555555ة فن555555555ان ق555555555ْد ص555555555يغت 
 

 fم55555555555555ا ذاك بفن55555555555555انْ ت55555555555555ا   
 

  س5555555555555ماء مزرق5555555555555ة وفيھ5555555555555ا
 

  غ5555555555555555يٌم أب5555555555555555يُض فت5555555555555555انْ  
 

  وا4رض والش555555555555جر وال555555555555ورد
 

  وت55555555رى فيھ55555555ا ك55555555ل ا4ل55555555وانْ  
 

  � تتعج555555555555555555555ْب � تت555555555555555555555رددْ 
 

  ولُتعم5555555555555ل فين5555555555555ا ا4ذھ5555555555555انْ  
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  ١٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  َم5555555ْن ص5555555احُب تل5555555ك اللوح5555555ة؟ 
 

  فلك5555555555555555ل لوح5555555555555555ة فن5555555555555555انْ  
 

  ي5555555555555ا رب العق5555555555555ل فلتنظ5555555555555رْ 
 

  حل55555555555555ق ط55555555555555ائر بالعين55555555555555انْ  
 

  م55555555ن جع55555555ل الط55555555ائر يس55555555بح
 

  ويغن55555555555ى ويص55555555555يغ ا4لح55555555555انْ  
 

  إن ُتلق5555555ى ف5555555ي ا4رض الب5555555ذرة 
 

  ولتخ555555555555رج جن555555555555ة وجن555555555555انْ  
 

  م5555555555555ن أنب5555555555555ت ذاك ال5555555555555زرعَ 
 

  ز ا!نس5555555555انْ ِج5555555555وإن م5555555555ات عَ  
 

  إن ج555555555555اء الع555555555555الم يحك5555555555555ي
 

  الم55555555555اء مم55555555555ا ق55555555555د ك55555555555انْ  
 

  ق55555555555555ل للع55555555555555الم أن يص55555555555555نعَ 
 

  م555555555555اًء ي555555555555روى العطش5555555555555انْ  
 

  وd مـــــا كـــــــ5ـان ليسطــــــــ5ـع
 

  ق المــــ55ـاء وصــــ55ـانْ فم55ن خلــــ55ـ 
 

  
  )وضَّاح(بديع شعراوي عبدالأحمد حسنى  

  الباثواىحكايتي أنا وأصحابي مع  -١
 صحبة استفادة علم ياباثو مدح

  
  دي أصحـــــابي وھـّمـا أحبابــينع

 

م ف5555ي الـ5555  Xهـدورقـ5555ـالوا ل5555ي ق5555ـد  
 

  ســِجــلـت قـــوام قــبــل مـــا أنـ5ـام
 

  هالـنـھـ5555555ـاردة قـب5555555ـل بــكــــ5555555ـر 
 

  طـبـعـت خطابي أنـا وأصحـــــــابي
 

  هوس555555لXمته لمس555555ئولي الــــ555555ـدور 
 

  عــرفــت كـــمــان فـيــه امـتـحــان
 

  هبيعـتـم5555555ـد عل5555555ى المخاطــــ5555555ـر 
 

  ــلْ ظــنــيــتــه ســھـــلْ طـــلــع َوھْ 
 

  هك55555أني بـَف55555ـُك ف55555ي شـفـــــــ55555ـر 
 

  ـارــكـُـنــت مـحــتـــار ازاى أخــتـــ
 

  !!ه ف555555ي الــتـجــربـ555555ـة الـمـُـ555555ـرّ  
 

  � أنـــا مــســاھــــم و� فـــــاھــــم
 

  هأي حــــاجـــ5555555555ـة بــالـمـــــ5555555555ـر 
 

  طـلعـت زعــ#ن وكـمــان تـعـبـ5ـان
 

  هـرك55555555أني عـــ55555555ـاوز َعـْمـــــــ55555555 
 

  أصحابي طِمنوني وقعدوا وسلُوني
 

  هوقـال5555ـُوا ل5555ي ل5555ِـّسه في5555ه بك5555ـر 
  

  يـُـوم الـمــقـابـلة حالتي عامـلــــــة
  

  هك5555555أني داخـ5555555ـل مـُغــامــــــ5555555ـر 
  

  ھــي9 صـــابــ5ـت و� خـــــــــابــ5ـت
  

  هو� طـلـع555555ـوا ولـغ555555ـُو الـ555555ـدور 
  

  وم َدهولـــــمــــا جـَـــــه الـــــيـــــــ
  

  هكـن555555ـت خـاي555555ـف م555555ن الھتـ555555ـر 
  

  طــلـبة كـتـيــرة أعــــداد كـبـيــــرة
  

  هكـأنـن55555555ـا ھـنـف55555555ـوز بـُعـمــ55555555ـر 
  

  ُشـفـْت ُدكــتـور واقــفـله طــابـ5ُـور
  

  هف5555ـي الم5555ـر9  عش5555رينوبـِي5555ـِْدُخله  
  

  جـِـريـت قـَـوام مـ5ـن غـِـي5ـر كــ5ـ#م
  

  هوُرح5555555ت ا4وَض5555555ة الُمجــ5555555ـاور 
  

  ــلـطـُـول دخـلـنا وبعـديـن َقعـدن5ـاعَ 
  

  هوھـن55555555ـا ِج55555555ـه دور الـخــبـ55555555ـر 
  

  ص55احبي أســامـ55ـة ق55الي عـ#مــ55ـة
  

  تخلين55555555ي أسـي55555555ـب ِذكـــــ55555555ـرى 
  

د أحــ#مــك نـَســق قـــوامـ5ـك Xحــد  
  

  هوانھ555555ي ك555555ـ#مك ب555555أي ِعبـ555555ـر 
  

  خــرجـ55ـت فـــرحــ55ـان زى زمـ55ـان
  

  هورجع55555555ت الم55555555ـي9ه للُخضـــ55555555ـر 
  

  اســتـفـدت كـتـيــر بـكــ#م مـثـيـــر
  

  هكـفـاي55555555ـة فـ55555555ـن الـمـُحـــ55555555ـاور 
  

ـْمــت الــــدورة ع الــنـ5ِـت   ولــو قـي9
  

  هتاخ555555د تِسـع555555ـة ِم555555ـن عـَش555555ـر 
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 )أول الغيث(أسـامـة مــــحـمـد فـــــــــؤاد 
  من أين أنجو -١

 ھروب حيرة سؤال غرق وصف
  

  َفأْنَھض5ُت َنفســـ5ـي.. َتَعَثـرُت َتْحتِي
 

وَقَ◌ـَلًْب5555555ـُت َكـف5555555ـي أُعــــ5555555ـاني  
  النصـ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ًـبْ 

 

  فأوقف5ُت أرضـــ5ـي..وھرولت خلفي
 

  !وراجعـت نفس5ي فقــــ5ـدت الس5ببْ  
 

وأعـل5555555َـيُت .. تلًـًف5555555ـًتُ◌ َح5555555ـْولي
  َعـينــ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـي

 

  إذا بـالـعـجــ55ـبْ .. لـكـب55ـِد الـس55ـماء 
 

  رأيـــــت ا4صــيــــل يـــئـ5ـن يـــ5ـر
 

  ـــ555ـوح يــــواســـ555ـي الُشـــــُھــ555ـبْ  
 

  تــــوقـــف دمــعـــي � مــن ھ5دوءٍ 
 

  أو م55ن ص55ـموٍد ولـــكــــ55ـن نُض55بْ  
 

  ف555داعبُت حزنيوحـــ555ـاورُت ص555متي
 

  وطـمـئنُت نـفـسـي ب5ـصدِق ال5ـكذبْ  
 

  ل55ي وج55رٌح قـدي55ـمٌ مـع55ـي ص55ـمُت لي
 

  أُعـالـُج55ـه م55ـن ُغــيـ55ـوم السـُحــ55ـبْ  
 

  أُوزع قــلـب555ـي عــلـ555ـي كـ555ـل ق555ـلب
 

  َشــحيِح الـھـمـوم قـلـي5ـل الغضـ5ـبْ  
 

  س55ـمعت ضـجـي55ـجا ھـن55ـا داخلـــ55ـي
 

أنــــ555555555ـا : يـق555555555ـول بـن555555555ـوٍحٍ◌◌ٍ  
  ُمـغتــــ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـربْ 

  

  بـــيـاٌض بـقـلـبي � مـ5ـن نقـــــ5ـاءٍ 
 

  لبي55اَض بـ55ـياُض الــلـھـــ55ـبْ لـع55ـل ا 
  

  فـألـج55ـأُت قـلـب55ـي لـعـ55ـوِن المعيـ55ـن
 

  فـَمن ل5ـي ســـ5ـواه يـُجـي5ـب الطل5بْ  
  

عـس5555555ـي م5555555ـن يس5555555وق إل5555555َيً◌ 
  الھمــــ555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـوم

 

  يـُخ55ـَفُِف عـنـ55ـي ع55ـَناَء الـكـُــــ55ـَربْ  
  

 
 

  )أول الغيث(أسـامـة مــــحـمـد فـــــــــؤاد 
  مناجاة -٢

 عفو ھدى توبة ندم تضرع
  

  مــن أيــن أبـدأُ والـكـ#م يـطــــول ُ 
 

  قــلـب555ـي بــذن555ـبي ح555ائٌر مشغــ555ـولُ  
 

  :والــُكـل يـذبح ھمتي ويق5ول لــ5ـي
 

  !!أفبعد أن َتغشي الفج5وَر قبــ5ـولُ؟ 
 

  ھ55ـانت علي55ك س55نين عم55ٍر عشتھـ55ـا
 

  ـانــت وُھـنـت ف5أحمٌق وجھـــ5ـولُ ھ 
 

  أحـب55ـبت دنـي55ـاك الـدنـيئ55ـة طالـبــ55ـاً 
 

  فـيـن5ـتھي وتــ5ـزولُ ...مــا ت5ـشتھيه 
 

  س55ادت علي55ك بطولھ55ا وبعرضھـ55ـا
 

  !أي العروض؟ وكم يك5ون الط5ول؟ 
 

  وحـسـبـت أن9 الـمـال يبني بھجــ5ـةً 
 

  "جمي5ـلُ "ونــســيـت لـھـواً ما أتاه  
 

  يـات555ـك ك555ـلھا بجھالـ555ـةٍ تـق555ـضي حـ
 

  تـغـدو وتـذھــب تـفـتـري وتجـ5ـولُ  
 

  كنت الضعيف وكنت أنت صريعھ5ـا
 

  ھـــا قــيــدتـ5ـك وحـاصـرت5ـك فل5ولُ  
 

  :واQن ت555ـأتي بـاكــيـ555ـا وتـقولھـ555ـا
 

  !قــلــبـي بـذنــبــي حـائر مش5غول؟ 
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  وغـفلت عن ذكر ا!له بـأرضـــــ5ـه
 

  تـــوقد الــقـــنديـــلُ فــبـــذكـــره يـــ 
  

  وسلكت درباً قـد  ضللت بأرضـــ5ـه
 

  وحـمـلـت إثـمـاُ مـالـــــ5ـه تــأويـ5ـلُ  
  

  تبكي ذن5ـوُبك مـن5ـك م5ـن إتيانھـــ5ـا
 

  ھـ# بـكيت وكــان مـنـك عويـــــلُ؟ 
  

  ھـذا الــھـ#ك بـعـيـنـه يــا ص5احبي
 

  ارجـــع فـــإنــك ظـالُم وجھـــــــولُ  
  

  :فـبـأي وجـه جـئـت تطلب عفـــوه
 

قــل55555555555ـبي بـذنـب55555555555ـي ح55555555555ائٌر ( 
  !!؟ّ◌ّ )مش5555555555555555555555555555555555555555555555555555غول

  

  قـلت ارحموني وامنح5وني ص5متكم
 

  رٌب وعـــبــ5ـٌد والرج5اء يطــــــ55ـولُ  
  

  اتـركوني أرتـوي من رحمــةٍ :قلـت
 

  فــإذا ُرددُت فــأين مثل5ي يـــــ5ـؤولُ  
  

  أنــت الـمـعين وأنت مو�ي الـــذي
 

  ـدي وتــرحُم رِب أنت جليــــ5ـلٌ تــھ 
  

  
  
  
  

  )فراشة الزجل( إيمان أبوبكر السيد
  اختار بس بجد  -١

  )ھذه الكلمات إھداء bي إنسان يائس(
 أمل تفاؤل كفاح اجتھاد نصيحة

  
  يـــــ5555555555ـممك5555555555ن تختــ5555555555ـار تان

 

  ـــــــ55555555555ـق ف ث55555555555وانيأي طريــ 
 

  وياري5555555555ت متك5555555555ون بتعانـ5555555555ـي
 

  أص55555ل أن55555ت أكي55555د الجانـــــــ55555ـي 
 

 

 
 

  وأوع555555555ى بجــ555555555ـد تكــــــ555555555ـونْ 
 

  ع555555ايش جـ555555ـواك مسجـــــــ555555ـونْ  
 

  ي5555555# اخ5555555رج ش5555555وف الكـ5555555ـونْ 
 

  وكل555555ه أكيــــــــــــ555555ـد ھيھـــ555555ـونْ  
 

 

 
 

  لم5555555555ا تشـ5555555555ـوف أح#مــــ5555555555ـكْ 
 

  وطريـــ555555ـق مف555555روش قدامــ555555ـكْ  
 

  ـ555555555ـدود تتھ555555555د عشانــ555555555ـكْ وسـ
 

  ب55555س أن55555ت أتحـــ55555ـدى زمانــ55555ـكْ  
 

 

 
  

  وانس5555555555ى إن أن5555555555ت ف ي5555555555ـوم
 

  اخت555555رت طري555555ق مشحـــــــ555555ـونْ  
  

  

  مش555555555حون بالس555555555كة الســــ555555555ـدْ 
 

  

  أو ان5555555555ك قل5555555555ت ف يـــــ5555555555ـوم
 

  للدنيـــــ555555555ـا أو للكـــــــــــــ555555555ـونْ  
 

  

  وحي555555555د وم555555555اليش حــــــــ5555555555ـدْ 
 

  

  و�زم أقـــــ555555555555555ـولك تانــ555555555555555ـى
 

  ا تق5555ولش وحي5555د ي5555ا زمانـــ5555ـيم5555 
 

  وعش555555555ان أن أن555555555ت تكــ5555555555ـونْ 
 

  �زم تتح555555555دى الكـــــــــــــ555555555ـونْ  
 

  

  واختـــــ5555555555ـار ب5555555555س بجــــ5555555555ـدْ 
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  ١٢٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  
  
  
  )فراشة الزجل( إيمان أبوبكر السيد

  أنت , ميت و, مقتول -٢
 أمل تفاؤل حلم كفاح نصيحة

  
  ممكن تحلم مرة تكونْ 
  أصل ك#مك كله جنونْ 
  ممكن تسمع منى ك#مْ 

  وب#ش تمشى ورا أوھامْ 
  مليون حلم من ا4ح#مْ  :مش ھتحقق لما تنام

  مش ھتحقق لما تنام راحة بال وتعيش في س#مْ 
  اصحى وفوق من كل عذابكْ 
  اصحى وفوق من كل أوھامكْ 

  ي# حقق حلم الكونْ 
  أو � تكونْ إن أنت تكون 

  أصل أنت � ميت و� مقتولْ 
  
  
  )فراشة الزجل( إيمان أبوبكر السيد

  أمي - ٣
 حياة حضن حنان أمومة شكر

  
  لو حسيت في يوم عطشانه

   الميه اللي بترويني تِ أن
  لو حسيت في يوم بردانه

  نيحضنك ھو اللي يدفي
  لو حسيتي إن انا تعبانه

  تجرى عليا عشان تداويني
  يدايما تبقى معايا في صف

  تحسي هلما أكون مظلوم
  عينك تفھم أيه جوايا

  لما تبصى في عيني لحظايه
  الدنيا وكل ما فيھا أنتِ 
  البسمة اللي تحليھا أنتِ 

   من غيرك مش ھاعرف أعيش
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  ١٢٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  من غيرك مش أ�قى ونيس
  !؟ مين غيرك يفھمني وأشاوره
  !؟ مين غيرك ھالقيھا صديق

  
  )فراشة الزجل( إيمان أبوبكر السيد

  أين  - ٤
  )رسالة من طفل فلسطيني(

 أمل  فلسطين دماء ألم استفھام
  

  أين ا4ح#م وفرحة ا4عيادْ 
  أين الس#م والحرية وا4مجادْ 

  والربيع في الب#دْ  أين الجمال
  أين الدفء والطير الشادْ 

  أين قصص وحكايات ا4جدادْ 
  

  اصرخ ألما من قمة ا�ستعبادْ 
  و� أرى إ� دماء من كثرة ا�ستشھادْ 

  والموت ينتظرنا من قبل المي#دْ 
  وكأننا على موعد قبل الميعادْ 

  وأمھات � يلبسون إ� سواداً في سوادْ 
  و� نملك إ� حجارة وأيادْ 

  !!؟ أين العرب
  !!؟ وكل من يرى ما يحدث في الب#دْ  أين العرب

  
  أشتاق يوما إلى سماع ا4لحانْ 

  تردد فوزا أو نصرا يرفع ا4مجادْ 
  وأع#م ترفرف لنصر الب#دْ 

  لتكون ب#دي كسائر كل الب#دْ 
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  ١٣٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الرحَّال(خضير عبدالحميد حمن محمد رعبدال
  صفحة من ماض قريب -١
  أمل حياة تغيير فكر بحث

  
 خط*وطٍ و صفحةٌ مليئ*ٌة ب*نقطٍ  ..... $ ادري لماذا كنُت انظُر للمستقبل على أنه صفحٌة بيضاءٌ 

س*رداب مل*يء  ..... لم*اذا كن*ت اعتب*ر الحي*اة كس*رداب مظل*م مل*يء با=ش*واك؟ ..... سوداء
لم*اذا  ..... مليئ*ة با=س*ود و بالنس*ور ..... ران ھاربة أو أتصورھا كغابةبأرانب جبناء أو فئ

ق***رود تجي***د  .....ش***عرت ف***ي أحي***ان ٍ كثي***رة بأنھ***ا س***يرك مل***يء ب***القرود و المھ***رجين؟ 
  !!ومھرجون يقدرون على إضحاك الناس؟.....التقليد

  
$ يجتازھ*ا إ$ ع*داٌء  سدود.....لماذا كنٍت أتصوٍرھا كسباقٍ  مليء بالحواجز والسدود العالية

أو أتصورھا كح*رب $ يف*وز فيھ*ا إ$ ف*ارٌس مق*دام ؟ لم*اذا كان*ت نظرت*ي لnش*ياء .... ماھر
لم*اذا ش*عرت ب*أن الحي*اَة كقط*ار س*ريعٍ عجزن*ا ع*ن . نظرًة محدودًة نظرة م*ن خل*ف قض*بان

  !!لماذا ؟.....لماذا..... لماذا .اللحاق به
  

أم ان*ه الترق*ب والقل*ق م*ن .....ت الحاض*ر ھ*و الس*بب ؟ھْل كان الش*عوُر بالض*ياِع ف*ي غياب*ا
أم انه ا,حساس با,حباط وا$ض*طھاد لنفس*ي الطم*وح ؟ كن*ت .....المستقبل المنذر بالشقاء ؟

عص*ر ..... غز$ن ب*B أس*ود عصر.....عصر المھرجين.....أتسال ھل ينتھي عصر القرود
  انقضاض النسور على العصافير بكل القسوة و البرود؟

  
 .....في بداية التحرر من خل*ف القض*بان .....عترُف ا]ن أن نظرتي للحياة في بداية التغيرا

ب**دأت اجت**از الس**باق وأص**بح  .ف**ي اللح**اق بقط**ار الحي**اة .....ب**دأت ف**ي مح**و ال**نقط الس**وداء
عق***ٌل يق***تحم ..... ف***ارٌس بعق**ٌل ج***ريء ....ب***B درع .....الف**ارس المق***دام ولك***ن ب**B س***يف

  .وأشBء الصعاب دون دماء
  

إل*ى دني*ا أس*تطيع أن أق*يم فيھ*ا  .....دني*ا المتناقض*ات .....م*ن دني*اي نعم خرج*تُ  ...خرجتُ 
دنيا على الرغم م*ن اتس*اعھا .... إلى دنيا أوسع .نفسي قبل ا,شارة بإصبع ا$تھام إلى ا]خر

  . دنيا يعجز أعظم الشعراء عن وصفھا. $ تستوعب أفكاري الطموح
  

  ُدنيا العقل.....  إنھا ُدنيا الحلم
  ُدنيا الحب.....  ُدنيا ا4مل

  
  .إنھا ُدنيا الحياة
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  ١٣١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )فيروز(فايزة حسن محمد يوسف 
  شاكى الظBم  -١

 أمل نور تاريخ ظPم شكوى
  

  تش55555555555555كى نث55555555555555رات غب55555555555555ارِ 
 

  نس555555555555555ر يبك555555555555555ى ا4ق555555555555555دارْ  
 

  حف555555555555ادهْ وأ يحم555555555555ى الرع555555555555دَ 
 

  ينص555555555555ب رقص555555555555ه لWفك555555555555ارْ  
 

  أت555555555555555اني اللي555555555555555ل م555555555555555دافعاً 
 

  ع5555555ن ھم5555555س بن5555555اِة ا4حج5555555ارْ  
 

  الث5555555555انى أغرقن5555555555ي رمس5555555555يسُ 
 

  والل555555555555وتس منق555555555555ذ أح555555555555رارْ  
 

  أنث55555555555555ى النھ55555555555555ر تظلمن55555555555555ي
 

  ا4ش555555555555جارْ  لص555555555555غارِ  تف555555555555تنُ  
 

  ابخ55555555555555ار ب55555555555555أني ص55555555555555لبتُ 
 

  ا4مط5555555555555ارْ  ثي5555555555555ابَ  مزق5555555555555تُ  
 

  توص55555555555يني الم55555555555اءِ  راتُ َط55555555555قَ 
 

  ح5555555555555ارْ � البِ  أن5555555555555تَ  فأن5555555555555تَ  
 

  خ5555555555555ذلتني الع5555555555555ينِ  دم5555555555555وعُ 
 

  نھ555555555555555ارْ  ع555555555555555اتبتني لي555555555555555لَ  
 

  جرفت555555555ي رموش555555555ي وأھ555555555دابي
 

  دي555555555555ارْ /ل مخال555555555555بَ  وبني55555555555تِ  
  

  الب555555555555رق اس555555555555معني س555555555555ألتُ 
 

  ؟ ھ55555555ل حق55555555ا س55555555بب أض55555555رارْ  
  

  ينص555555555555ت ممس555555555555كاً بعص555555555555اه
 

  م55555555555555ارْ مھ55555555555555# فالقل55555555555555ب عَ  
  

  ش5555555555555رياني يت5555555555555نفس أم#5555555555555
 

  ن555555555ارْ فَ  ف555555555وقَ  ظ555555555#مٍ  بش555555555نقِ  
  

  
  

  )فيروز(فايزة حسن محمد يوسف 
  الوليد أم -٢

 حنان أمومة جرح موت وصف
  

  لملمي  يا أم الوليد
  وأوعى تولولي شالك

  و� تقولي للولد مالكْ 
  حلوه التلفيحه

  لونھا كما ضحكتكْ 
  ودارت الرحايه

  خطوتكْ  ورسمت
  شفت الغرابْ 
  ماسك ترابْ 

  وعمره ما تابْ 
  على البابْ  داھاوكم ن

  والتي امبارحْ 
  غنى وتفاريحْ 

  وخبيز ومطارحْ 
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  ١٣٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  العين بتنوحْ  وانھارده
  الروحْ  خدو منھا

  والقليب مجروحْ 
  سمموني با4وھامْ 

  واتكلمت 4يامْ 
  !؟ وين الغرامْ 

  بيقولو يت#م
  وراح الولدْ 
  وتاه الولدْ 

  ومات الولدْ 
  في ك#مْ  ضحية ك#م

  وحكيت موال يتقالْ 
  لْ الشال اللي ما

  يتلملْم  لعمره يوم
  !! يتشالْ  و�
  
  

  )فيروز(فايزة حسن محمد يوسف 
  ةصبي - ٣

 طموح انتماء صبية عروبة وصف
  

  �بسه توبة صبي
  والتوب خايل فيھا

  بيتمشى ماشيه
  ومين قديھا

  بتحكى حكايه
  وعايزه الكل يرويھا

  اصحه يا نايمْ 
  اصحه وفوق

  لفيت ب#دْ 
  وعبرت حدودْ 

  وشاركت بكلمه
  وقرار مكتوبْ 

  وليا كياني وانا في ارضي
  والعلم ع#ني أبويا علمني

  ياه قمه ومؤتمراتْ 
  عربيه وموبي#تْ 
  بيترددْ  وسؤال في القمه
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  ١٣٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   ليه دايما مسؤله
  !!؟ عن أمه عربيه كسوله

  وكباراْت  يبناقش أعال
  لكن         

  ليش كلمه وعباراتْ م
  بلف ودور ميت لفه

  على الربابه وبحب حكايه
  بالصدفه
  لملمته زى توبْ 

  بيغبرْ  من التراب اللي
  بيعبرْ  في ارضي وحبي لكل شئ
  دقق زينْ  يا للي بتسمع
  عليھا العينْ  شوف ب#دي

  يا ب#دي انا جمعاكمْ 
  تحت مسمى بيرعاكمْ 

  ده ا�سم في مضونه جميلْ 
  لكن مين يسمع ويميلْ 

  
  

  )فيروز(فايزة حسن محمد يوسف 
  رد اkھانه  - ٤

 حماسة حلم قيد إھانة وصف
  

  وع نازله الس#لمْ مشفت الد
  �بسه الحديد راسمه الوشمْ 

  الحمامْ  يوالورد ا4سود بي#غ
  وسط السطور دبحوا الك#مْ 

  بكو العممْ غموا الحيطان 
  جدوع النخيل عم#ھا مناحه

  عايزه تثور تھد الشراع تسم القلمْ 
  حتى الحروف في عيونھا السؤالْ 
  ليه ا�ھانه  للحبيب مسك الختامْ 

  ليه الورق متكتف محروق الضميرْ 
  والشجر مزروع في بيرنا المھمومْ 
  والصفحه بتتنفض لما ھزو القمرْ 

  ده الماحي محمد الضلمه بنوره تبتسمْ 
  ضفاير البنات رسمت آھاتْ 

  لما سكين دينيماركى خدشت حياء ا4مھاتْ 
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  ١٣٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  الكل استنكر و� شبر عبرْ 
  بس الجبل ّشرك ك#م لمس القلوبْ 

  سدوا العمود دقوا الوتدْ 
  والشمس نادت يا و�د البلدْ 

  تحت السھرايه بكت قنايه
  لملمت ھدومھا وقالت ورايه

  حملت بيدك انضه مشعل حق ونورْ 
  يور بتسبح تعرف تعومْ كان ك#م ط

  ده الغيم راسم على كفوفنا جدع الولدْ 
  ممسك س#سل قيد نسورْ 
  �زم نمسك عصايه تلين

  تطبطب على عتبت بابنا ما تميل
  عشان الشھامه نايمه في عيونا

  نستنكر بالك#م �  ل#ھانه
  
  
  
 

 )المكتفي باسمه عن لقبه(محمود عزت محمد أحمد القاضي 
  اضطراب -١

 حزن اضطراب حتPلا عروبة وصف
  

  أم555امي ســــ555ـوادْ  حت555ى ص555ار القم555رُ  أظلم555ت الدنيـ555ـا
  

  ب555دون عمــ555ـادْ  رت أس555يرُ حت555ى ِص555 بظھـ555ـري وطعن555تُ 
  

  � يوج5555د ف5555ي ال5555دنيا إسعــــ5555ـادْ  س5555أظل أكررھ5555ا أب5555داً 
  

  ون الش55جر أم55امي رم55ادْ س55تحرق أحزان55ي جس55دي س55يك
  

  ل5ن تس5مع أب5داً إنش5ادْ  لن تلقى ف5ي ھ5ذي ال5دنيا بس5ماتِ 
  

  س5555يكون حــــ5555ـدادْ  س5555تغيب الزينـ5555ـات ع5555ن الط5555رق
  

  سنس555ير عل555ى نھ555ج ا4ج555دادْ  س555نقدس أص555ناماً تائھ555ة
  

  ل555ن يلق555ى إ� كب555راً وعنــ555ـادْ  إن ج555اء الح555ق بدعوت555ه
  

  استنج555ـادْ   م555اذا ق555د ح555دث بعقل555ي؟؟ ل555ن اض555عف أب555داً 
  

  رغ555555م ا4حقــــــ555555ـادْ  ستس555555ير الشــمـ555555ـس بموكبھ555555ا
  

  ونش5555يد ارض ا4مجــــ5555ـادْ  س5555يعود القم5555ـر كم5555ا ك5555ان
  

  سن5555ـكون شـــــ5555ـدادْ  س5555نرد الظــ5555ـالم ع5555ن ظـــلــ5555ـم
  

  سنـ5555ـعود ا4سيــــ5555ـادْ  ل5555ن نقبـ5555ـل ع5555اراً متواصــ5555ـل
  

  سنكــ55555ـون زنــــ55555ـادْ  سنكـــ55555ـون رصـ55555ـاصاً ملتھب55555ا
  

  ق وعم55رٌو س55يعود ص55#ح واب55ن زيــ55ـادْ س55يعود الف55ارو
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  ١٣٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وسيدخـــ555ـل قطـــــ555ـٌز منتصـــ555ـراً أرضـــ555ـك بغـــــ555ـدادْ 
  

  عــــ5555ـادْ سيُ  #ُك5555 كاب5555ـو�ً ،  ج5555و�نى ، ونح5555رر أقص5555
  

  أب555دا أفـــ555ـرادْ  ل555ن نرج555عَ  متحـ555ـدةٌ  جماعــ555ـاتٌ  س555نعودُ 
  

  
  

 )المكتفي باسمه عن لقبه(محمود عزت محمد أحمد القاضي 
  طاھر حب -٢

 تضحية انتماء حب مصر مدح
  

  ي55ـا مـص55ـُر � أح55ُب س55واكِ  حب55ـكِ أُ 
 

  فـ55ـأنِت ال55ـتي ق55ـد ھـ55ـويت ھـــ55ـواكِ  
 

  الحـي5ـاة ب5ـِك والمم5اُت ل5ك عـشـقتُ 
 

  بــــــدم ونـفــ5ـس ابـنـ5ـك افـتــ5ـداكِ  
 

  عال555ـية دى ا4زم555ـانِ مـ555ـ وعـش555ـتِ 
 

  بـ55ـ#د d تـركـــــ55ـع جـم55ـيعھا إ�كِ  
 

  !أ� أتوق لوطــن اعزه d ب5ذكره؟
 

  تـــراكِ  وعــيـني دوماً في الكتـــابِ  
 

  رسـ5555ـول الـلـ5555ـه وص5555ـى بـأھ5555ـلك
 

  لـذمـٍة وصھـــــــــر الـھـي حمـــاكِ  
 

  وشـعـب55ـِك ح55ين يـس55ـمع ك55#م ا!ل55ه
 

  شـــــ55ـاٍك وبـــــ55ـاكِ تج55ـدھم بـي55ـن  
 

  إذا ما استحى الناس من ذكر ب=دھ9م
 

  زھوت بنفس5ي ح5ين اذكــ5ـر س5ماكِ  
 

 hوافخـ555ـر بـقـول555ـي أنـ555ـا المص555ري  
 

  d بوص55في ث55راكِ  خـلـ55ـقُ  ويعج55بُ  
 

  حض5ارة ودين5اً وفن5اً  سـبقـنـا البـ#دَ 
 

  رواكِ  الجـنـ555ـانِ  ورب555ـي بنـھــــ555ـرِ  
  

  بنفس5ي ـدتُ ف# تلومــون5ـي إن زھـ5
 

  رمـ55ـاكِ  لقت55ـل م55ـن تـعـ55ـدى ب55ـسھمٍ  
  

  أن555ـِت الحبـيـبـ555ـةُ  الجـمي555ـلةُ  فأن555تِ 
 

  سـ5555ـواكِ  أن5555ـِت التــ5555ـي � أحــ5555ـبُ  
  

  
  

 )المكتفي باسمه عن لقبه(محمود عزت محمد أحمد القاضي 
  أثناء الحصة - ٣

 قدوة احترام إرھاب معلم وصف
  

  بمـــنزلتـ55555555ـه وق55555555ف ا4ستـ55555555ـاذُ 
 

  م555ن طــــ555ـ#بْ  وأمــ555ـامه حــش555ـدٌ  
 

  س5555555اءلھم والــجـ5555555ـد بـعينيــ5555555ـه
 

  ؟ مـ55ـن م55نكم يأخـ55ـذ با4سبـــــ55ـابْ  
 

  فأجــابـ55555555ـه أنـجـب55555555ـھم عقـ55555555ـ#ً 
 

  م5555ـا مـ5555ـن أمــ5555ـر إ� بحســـــ5555ـابْ  
 

  لَ وقـــــ55555555ـا ا4ســتـ55555555ـاذُ  حيـ55555555ـاهُ 
 

  ؟ مـ55ـن منــك55ـم أيض55اً ي55ا أحبــ55ـابْ  
 

  المستفس5555555رْ  لســـ5555555ـانُ  ف5555555انطلقَ 
 

  عل555ى الوھـ555ـابْ  إنـ555ـي أتـــوكــ555ـلُ  
 

  لمخـ555555ـزاه ق555555د وص555555ل ا4س555555تاذُ 
 

  وب555ـدأ يــأخـ555ـذ ف555ي ا!سھــــــ555ـابْ  
 

  اعقلھ555555ا ي555555ا ول555555دي وتوكــــ555555ـل
 

  ا4ربــــــــ555555ـابْ  أم555555ـر مــ555555ـن ربِ  
 

  ع5555555ـاً جميــ الطـ5555555ـ#بُ  د9 ق5555555د ُش5555555
 

  بْ الســ55555ـّ#  ا4ستـ55555ـاذِ  بأســلـ55555ـوبِ  
 

  ا4ستــــ55555555ـاذِ  وانتق55555555ل حديـ55555555ـثُ 
 

  درس555اً بكتـــ555ـابْ  كــــ555ـي يشـ555ـرحَ  
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  ١٣٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  أبــنـائـــــ55555555ـي أيك55555555م ا4قــ55555555ـدرُ 
 

  ؟ أن يش555ـرح كــلـ555ـمة إرھــــــ555ـابْ  
  

  ــ5555555ـبَ ھَ رَ  م5555555ن م5555555ادةِ  إرھـ5555555ـابٌ 
 

  ارتــكـــــــــ5555ـابْ  ھ5555و للـجـرائــ5555ـمِ  
  

Qي5555555ا أستــــــ55555555ـاذ :خـ5555555ـرورد ا  
 

  ذئــــــ55ـابْ  ھ55و م55ا يفع55ل بالشــ55ـاةِ  
  

  ھ5555555و قتــــ5555555ـلٌ :وأج5555555اب اQخ5555555ر
 

  عــــــــ55555ـذابْ  وحيــــ55555ـاةُ  ودمـ5555ـارٌ  
  

  وت5555555دخل راب5555555ع ھـــ5555555ـو ظـ5555555ـلمٌ 
 

  كـ555ـ#بْ  ھ555و أفــعـ555ـالُ  ھ555و تروي555عٌ  
  

  ا4ستـــ55555555ـاذِ  وارتاح55555555ت نف55555555سُ 
 

  شـعـ55555ـوراً با!عجــــ55555ـابْ  ق55555د زادَ  
  

  ف555555ي خي555555رٍ  تي555555ةُ زال الفِأن م555555ا 
 

  أن ف555ـي بــلـ555ـده خـ555ـير شبــــ555ـابْ  
  

  ي5555555ا أبنائ5555555ـي الج5555555رسُ  ق5555555د دق9 
 

  ألعـــــــ55555ـابْ  وعــلي55555ـكم حــصـ55555ـةَ  
  

 
 

 )المكتفي باسمه عن لقبه(محمود عزت محمد أحمد القاضي 
  نداء بB دموع - ٤

 دموع احتPل صمت عروبة عتاب
  

  � أســ55555ـمع مــــ55555ـنكم يـ55555ـا قوم55555ـي أيـ55555ـة أص55555ـواتْ 
  

  !؟ أم حجـ5ـب فمــ5ـاتْ ؟ ھل بـ5ـح الصـ5ـوت بحنــ5ـجركم 
  

  !؟ الفتيـ5555ـاتْ  مِ أي5555ن الصــرخ5555ـات المــكــتومـ5555ـة بف5555ـَ 
  

  ؟ أي555ـن الكلم555ات؟ أي555ـن الھمســ555ـات؟ أيـ555ـن العبــ555ـراتْ 
  

  !ا4م5واتْ  قص5صَ  يعاتبني أن أكتبَ /بنييعاق القلمُ  مازالَ 
  

  مـع الموجــاتْ  يراودنــــــي أن أنجـرفَ  العقــــلُ  مازالَ 
  

  �ً ومم5555555اتْ ق5555555د أض5555555حى ذُ  بل5555555دٍ  أن أنس5555555ى قص5555555ةَ 
  

  أن أتمش5555ى م5555ع الص5555يحاتْ  الن5555ارِ  ع5555ن خ5555طِ  أن أبع5555دَ 
  

  ف5555ي داري � أقت5555اتْ  ب5555الي أمك5555ثُ  أن أش5555ري راح5555ةَ 
  

  ج5555بن أم555امي ثب5555اتْ ق555د ذھ5555ب ال555ذل بعين5555ي فرأي555ت ال
  

  ؟ م55اذا ق55د ح55دث بعقل55ي؟ ھ55ل ذھ55ب اQخ55ر ف55ي رح55#تْ 
  

  ؟ وجلس555ت أس555ائل مرآت555ي ھ555ل ذل دائ555م أم نص555ر آتْ 
  

  حس555555555ناتْ  فأج555555555ابتني نص555555555ر وث555555555واب وحي555555555اة
  

  
  
 )المكتفي باسمه عن لقبه(محمود عزت محمد القاضي 

  ف طابور العيش - ٥
 طابور &ءغ خبز سأم وصف

  
  صبح الصباحْ 

  والكل واقف ف الطابوْر 
  رغيفين طراي يمكن ينولْ 
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  ١٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   أو حتى نص رغيْف وبربع فولْ 
 Xت ساعاتْ عد  

  والكل واقفْ 
  م الفجر شايفْ 

  يستخبى ف ريحْ  عيش بيطلع
  لسه واقفْ  وأھو عم طلحه

  قلبه دامي جريحْ 
  يتكسف م الناسْ  زمان كان اللي يشتري بجنيه عيش

  وقتي اللي ينوله بربع يفرد صدره وا4نفاسْ لد
  يا عم طلحه دا أيام الجنيه الجبسْ 
  وياريتھا ترجع أيام الجنيه الجبسْ 

  !! فر رطلينْ ظتشتري م ال هكنت بريز
  وبتعريفه تشتري لبس

  ...............فرجت
  وأخيراً وصلت للشباكْ 

  وأخذت عيشي وطلعت ع البيت جري
  طلحه لسه مستني ھناكْ واھو عم 

  يا رب خلي عم طلحه يوصل الشباك حي
  يا رب خلي عم طلحه يوصل الشباك حي
  ! يا رب خلي عم طلحه يوصل الشباك حي

  
  

 )المكتفي باسمه عن لقبه(محمود عزت محمد القاضي 
  رمضان - ٦

 جنة صحة فوز خير نصيحة
 

  رمض55ـان ي55ا شھ55ـر أطــ55ـل بن55ـوره
 

  ألـوان5ـاً م5ـن الخــيــــــ5ـراتِ  ليتـيـحَ  
 

  رمض55ـان ي55ا شھ555ـر تـ55ـراهُ مبارك555اً 
 

  ر النــفـــحـَــــــــ55ـاتِ عط55ـ9 مت55ـ4Wً ومُ  
 

  رمض55اُن جئ55ت لك55ي تح55رر روحن55ا
 

  مــن سطوِة العصيـان والشھـ5ـواتِ  
 

  ق55ـرآن رب55ـي ف55ـيك نــــ55ـزل ليھ55ـدنا
 

  زمــــــــ5ـاتِ ا4 ويقـودنا ك5ي نعبـ5ـرَ  
 

  وبـلـيـل55ـة الق55ـدر قــــــــ55ـدٌر ع55ـاليٌ 
 

  من صـالح ا4عمـــــال والحســناتِ  
 

  وا�نتص55ار ھ55و الشع55ـار فطالمـــ55ـا
 

  والنكبــ5ـاتِ  الشرِ  طمست رمـــــوزَ  
 

  فلك55م نظـــ55ـرنا وانتظرن55ا قدومــ55ـك
 

  جن5ـاتِ كي نفتــح الريــــــــان في ال 
 

  عبـ55ـداً صائم55ـاً  أج55ـران ينتـظ55ـرانِ 
 

  والفـرحـتــان منـاه والرحمــــــ5ـاتِ  
 

  والـ55ـرُب يرض55ى ع55ن عب55اد ق55اوموا
 

  ُسـوء النفـوس واذرفــوا العب5ـراتِ  
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  )أبو فھر(مصطفى أحمد ثابت ھريدى 
  يا طائَر اKيكِ  -١

 سعادة حياة تفاؤل أمل مناجاة
  

  -:والتي يقول في مطلعھا ھذه ا=بيات كتبتھا معارضًة لقصيدة الشاعر أبي القاسم الشابي
  

  ك5555555555م م5555555555ن عھ5555555555ود عذب5555555555ة
 

  ف5555555ي ع5555555دوة ال5555555وادي النض5555555يرْ  
 

  

 
 

  -:ختامھاوالتي يقول في 
 

  وأرى اب555555555555555555ن آدم س555555555555555555ائرا
 
 

  ف5555555ي رحل5555555ة العم5555555ر القص55555555يرْ  
 

  ھ555555555وال الوج555555555ودم555555555ا ب555555555ين أ
 

  وتح555555555555ت أعب555555555555اء الض555555555555ميرْ  
 

  متس555555لقا جب555555ل الحي555555اة ال555555وعر
 

  كالشيـ55555555555555555555ـخ الضريـ55555555555555555555ـرْ  
 

  دام5555555555555ي ا4ك5555555555555ف مم5555555555555زق
 

  ا4ق555555555555دام مغب555555555555ر الش555555555555عورْ  
 

  مت5555555555555رنح الخط5555555555555وات م5555555555555ا
 

  ب5555555555ين المزال5555555555ق والص5555555555خورْ  
 

  م555555555اذا جني555555555ت م555555555ن الحي555555555اة
 

  وم555555555555ن تجاري555555555555ب ال555555555555دھورْ  
 

  غي555555555555ر الندام555555555555ة وا4س555555555555ى
 

  والي55555555555أس وال55555555555دمع الغزي55555555555رْ  
  

 

 
  

  -:فقلتُ 
  

  ياط5555555555555ائَر ا4ي5555555555555ِك البش5555555555555يرْ 
 

  ي5555555ا روض5555555ة ال5555555ورد النض5555555يرْ  
  

  أدرْك بي555555555555555555555اني مس555555555555555555555عفاً 
 

  ِش55555555عري فق55555555د ق55555555ل9 النص55555555يرْ  
  

  ك5555555555555555م لي5555555555555555ـلة كاب5555555555555555دتھا
 

  أُْخف555555555ِي م555555555ن الھ555555555مX الكثي555555555رْ  
  

  ھ55555555555555# نظم55555555555555ت قص55555555555555يدةً 
 

  أب55555555555ـياُتھا تش55555555555في الص55555555555دورْ  
  

  ل5555555555555يس اب5555555555555ُن آدم س5555555555555ائراً 
 

  ف55555555ي جبھ55555555ِة الفل55555555ِك ا4ث55555555ـيرْ  
  

  للَحي5555555555555555555555555ا إ� محبـ5555555555555555555555555ـاَ 
 

5555555555رورْ   hة وَناِش5555555555را فيھ5555555555ا الس  
  

  ُمًتطلع5555555555555555ا ني5555555555555555لَ الُع#5555555555555555
 

  م5555555ن دوح5555555ة المج5555555ِد الخطي5555555رْ  
  

  يزھ55555555555555و بن55555555555555ور جمالھ55555555555555ا
 

  بالش5555555555مس والقم5555555555ر المني5555555555رْ  
  

  ك555555555555الطير يص555555555555دُح ش555555555555اديا
 

5555555555555ام الثغ5555555555555ورْ     ك5555555555555الزھر بس9
  

  كالب55555555555555در يقم55555555555555ُر ظلم55555555555555ةً 
 

  كللي55555555555ث كا4س55555555555د الھص55555555555ورْ  
  

  ظف55555555555555رت ي55555555555555داه ب55555555555555المنى
 

  والم55555555دح م55555555ن عب55555555ٍد ش55555555كورْ  
  

  ي5555555555555ازھرَة النس5555555555555ريِن ي5555555555555ا
 

  م555555555555ورَد ا4م555555555555ِلِ◌ ال555555555555وفيرْ  
  

  من555555555555555ي إلي555555555555555ك نص555555555555555يحة
 

  لم55555555555555ا يع55555555555555اوْدِك الفت55555555555555ورْ  
  

ِع5555555555555ي Xالزم5555555555555اَن وَود Xَح5555555555555ي  
 

  ذك55555555رى المخ55555555اوِف والش55555555رورْ  
  

  م555555ا كن555555ت يوم555555ا م555555ن َتَ◌َھ555555ا
 

  ب5555555555ين المص5555555555اعب والثب5555555555ورْ  
  

  � الي5555555555555555555أُس يعرون5555555555555555555ا إذا
 

  م5555555ا ح5555555الَ ُدوَن الن5555555ور س5555555ورْ  
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5555555555ابي ا   ل5555555555ذيي5555555555ا أيھ5555555555ا الش9
 

  ق555555555د كن555555555َت منخ555555555دعا ب555555555زورْ  
  

  مم55555555555ا يئس55555555555َت وق55555555555د ب55555555555دا
 

  ف555555ي ا4ْف555555ق بع555555د اللي555555ل ن555555ورْ  
  

5555555555555َزا Xھ5555555555555# ص5555555555555رخَت ُمَحف  
 

55555555555اِت الخ55555555555دورْ     َص55555555555ْحبِي ورب9
  

  م555555555اذا جني5555555555ُت م555555555ن الحي5555555555ا
 

  ة وم5555555555ن تجاري5555555555ب ال5555555555دھورْ  
  

  غي555555555555ر الس555555555555عادة والرض555555555555ا
 

  والش55555555555وق لل55555555555رب الغف55555555555ورْ  
  

  
  

  )أبو فھر(مصطفى أحمد ثابت ھريدى 
  ة ربي مناجا -٢

 توبة اعتراف ندم مناجاة تضرع
  

  أنــ5555ـا م5555ذنٌب ومقصـــــ5555ـٌر ربـ5555ـاه
 

  متن5555دٌم وتندم5555ـي أقَصـــــــــــ5555ـاه ُ 
  

  متض55555رٌع واٍه ول55555يس بحوزتـ55555ـي
 

  إ� دع5555اٌء � أجي5555د ســـــــــــ5555ـواهُ  
  

  بتوبــ555ـة ٍوھدايــــ555ـةٍ  أنِع555م علــ555ـيَ 
 

  عب5555ٌد أن5555ا ض5555اقت ب5555ه دنيـــــــ5555ـاهُ  
  

  ب555اٍك بباب555ك يرتج555ي من555ك الھ555دى
 

  م555ا ش555أنه إن ل555م تك555ن مـــــــ555ـأواهُ  
  

  فم555ن ابتغ555ى عن555د الغف555ور م555ـ#ذه
 

  ط555وبى ل555ه ق555د ج555ل9 ف555ي مسعـ555ـاهُ  
  

  ھ555و غافـــ555ـٌر م555ا م555ن إلـ555ـه غي555ره
 

5555ِة والع5555دا أخشـــــــ5555ـاهُ     قب5555ل الملم9
  

  ستغفــ55555ـٌر لخطيئت55555ي متيقــــ55555ـنٌ م
 

  م5555ن عف5555وه مستبش5555ٌر بھــــــ5555ـداهُ  
  

  متطلـــــ55555ـٌع لجنان55555ه متخــــ55555ـوفٌ 
 

  م5555ن ن5555اره متمس5555ٌك بدعــــــــ5555ـاهُ  
  

  عبــــ5555ـٌد مق5555ٌر بالخطــ5555ـايا كلھـ5555ـا
 

  وبھ5555ا ت5555ردت نفس5555ه وھـــــــ5555ـواهُ  
  

  فالعب5555د إن لـــ5555ـم يعت5555رف بذنوب5555ه
 

  فھ55555و المك55555ابر للض55555#ل خطـ55555ـاهُ  
  

  وأن5555ا الفخـــــــ5555ـوُر ب5555أنني مت5555ذللٌ 
 

  f � أرج55555و س55555وى عتبـــــــ55555ـاهُ  
  

  
  

  )أبو فھر(مصطفى أحمد ثابت ھريدى 
  سلِِّم الَقدْر   - ٣

 عظة  ألم عشق غدر نصيحة
  

  - :بحر ابتدعه البارودي في قصيدته قلُت أَُروُض القوَل ِمْن مجزوء المتدارك وھو
Wواْسِق َمْن َنَصحْ :: الَقَدْح  أم  

  
  - :ونظم فيه شوقي

َعى الَغَضبْ :: مال واْحَتَجْب    واد9
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  -:فقلت
  س555555555لXِم الَق555555555درْ 

 

  واْن55َس م55ْن َغ55َدرْ  ::
  

  َعْھ55555ُده اْنَقَض55555ى
 

  واْنَمح55555ى ا4ََث55555رْ  ::
  

  واْرَض بالَقَض5555555ا
 

  ُحْك5555ِم م5555ْن َقَھ5555رْ  ::
  

  م55555ْن َسَم55555ـا ُرب9 
 

  َس555555ْوَف َيْفَتِخ555555رْ  ::
  

55555555555ُه َق555555555555ـلَى   أَن9
 

  َعْھ555َد َم555ْن َھَج555رْ  ::
  

  ج5555555اَء َيْمَت5555555ِري
 

  َع5555555اِذلٌ َسَخ5555555ـرْ  ::
  

  ِعْن555555555555555َدَما رأَى
 

  َقْلب5555555َِي اْنَكَس5555555رْ  ::
  

َعى   َص555555اَح َف555555اد9
 

  ُنْص555َح م555ْن َس555َكرْ  ::
  

  ُك5555لh َم5555ْن َھ5555َوى
 

  َع555اَش ف555ي َس555َقرْ  ::
  

  ُك5555لh َم5555ْن َھ5555َوى
 

  اَع َم55ا اْنَزَج55رْ َض55 ::
  

َدى َفَش5555555ا   وال555555ر9
 

  والبِل55555555َى َكُث55555555رْ  ::
  

  قُْل555555555ُت ِحيَنَھ555555555ا
 

  َي5555ا أَخ5555ا الح5555ذرْ  ::
  

  ل5555َْيَس َم5555ْن َس#5555
 

  ِمْث5555لَ َم5555ْن ّذَك5555رْ  ::
  

  ل555َْيَس َم555ْن َوَف555ى
 

  ِمْث5555لَ َم5555ْن َغ5555َدرْ  ::
  

  ُك55555لh َم55555ْن أََب555555ى
 

  َس5555555ْوَف َيْفَتق5555555ِرْ  ::
  

  ف55555الھوى َج55555َوى
 

  والَھ555555َوى َق555555َدرْ  ::
  

  ف5555555اْتِرِك الِم5555555َرا
 

  واْس55555ُكِب الِعَب55555رْ  ::
  

  ِعْن5555َد َقْل5555ِب َم5555نْ 
 

َظ5555555رْ  ::   َراَع5555555ُه الن9
  

  َع555555555ـل9 َعْب555555555َرةٍ 
 

555555َررْ  ::   ُتْطف555555ُِئ الش9
  

  ف55555555الن9وى َكم55555555ا
 

  َيْفُط5555555ُر الَحَج5555555رْ  ::
  

  يْجَع55555555لُ الَفَت55555555ى
 

  َدائ555555555َِم الفَِك555555555رْ  ::
  

  لَِك555555555ِن الَم555555555ـَھا
 

َب الَخَب55555555رْ  ::   َك55555555ذ9
  

  ِحي55555555ـَن ُزْرُت55555555هُ 
 

55555َحرْ  ::   َس55555اَعَة الس9
  

  ِج5555555555ـيُدهُ َب5555555555َدا
 

  أَْذَھ5555555َب الَك5555555َدرْ  ::
  

  لَْي555555َت ل555555ِي ب555555ِهِ 
 

  َراَح5555555َة الُعُم55555555رْ  ::
  

  ِعْط55555555رهُ َش55555555َذا
 

  َف5555555اَح واْنَتَش5555555رْ  ::
  

  ـ555ـْ َط555اَب ِعْن555َده ال

 

َم5555555رْ  ::   ُع5555555وُد والث9
  

  أَْع5555555ُيُن الَمَھ5555555ـا
 

55555555َفرْ  :: ُة الس9   ِس55555555ك9
  

  ل55555م َن55555ـَزلْ بَھ55555ا
 

  َقُص555555رْ  َط555555الَ أَمْ  ::
  

  عن5555555َد َخْص5555555ِرهِ 
 

  ُي55555555ْذَھلُ الَقَم55555555رْ  ::
  

  ُح5555555555ْزُت َدل5555555555Xهِ 
 

  م55ْن َبن55ِي الَبَش55ـرْ  ::
  

555555قا رح555555ـل   فالش9
 

55555َفا َحَض55555رْ  ::   والص9
  

  فاْس5555555َمِع الَك#5555555
 

  َم ي555ا أَخ555ا الح555َذرْ  ::
  

  ـْ ل55ْيَس َيْس55َتوي ال55
 

55555َورْ  :: hأص55555لُ والص  
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  ـِعْنَد ُمْص5َطَفى ال5
 

  َب555555ْدِو والَحَض555555رْ  ::
  

  َجـ555555555555555555ـِدي9ةٌ َعسْ 
 

َررْ  :: hھ55555555ذِه ال55555555ـد  
  

ـ555555555ـھا   ّغْي555555555ر أن9
 

  َبْع55ُض َم55ا َحَض55رْ  ::
  

  
  

  )أبو فھر(مصطفى أحمد ثابت ھريدى 
  !!رسالة استغاثة من الخليل بن أحمد  - ٤

 ذكرى صراع شعر أمل شكوى
  

  !!يا لَْلَوَطْن 
  ..ِشْعٍر في َزَواَياَھا َتئِّن  أبياتُ 

  ..وَصِريُر أَْق#ٍم َعلى َصفَحاتَِھا َتْشُكو الِمَحْن 
َد    ..تشكو التشر9

منْ    ...في غياِھِب َماِضيX الز9
ْھر ناداني   يا صاحَب العمِر الھزيل :والد9

  !حّتاَم يْسَتْرِسلُ ِمْن َبيَن َعْيَنْيَك الُبَكا  ؟
اَم َيْنَثالُ ِمنْ    !..َبْيَن َكلَِماِتي الش9َجْن  ؟ َحت9

*    *   *  
ْكرياِت ُت#حقني   Xفي الذ..  

رْق  hبين جنبات الط!  
ورْ  hأيام كانت في الفؤاِد َتراتِيلُ الس  

  ..ُسُوِر الھوى 
  !!أو فْوح عوٍد يحترْق 

  وذكرُت خوفي من َشْعَوَذاِت الَقْلِب الّنـِزقْ 
  ..لو يخلُف المحبوُب ما 

  يوماً وعدْ 
  )حبلٌ مْن مسدْ ..  (فالصبُر في عينّي 

  يا صبَر عمٍر َخِريفيX الورقْ 
  تختنقْ ..وَربِيُع أياٍم تموُت و

*  *  *  
  اQن كم طال المسا

فَق الجميل   وأبيُت ُمْنَتِظَر الش9
  حْيُث ُكن9ا نجتمع

  فوق مـــاٍء سلسبيل..عند الجداول 
  ونطير حول أسراب الفراش

  تاھات الحقولبين العناقيد الخضر في م
  أين الّزھوُر التي كانت لنا ؟؟
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رمدي   أين السعادةُ والُحُبوُر الس9
  أين البراءةُ في زمن الصبا ؟؟
  !!ما كاَن أحلى الُحبX عنِد المولِِد 
  أين العصافير التي َغّنت بِنا ؟؟
  يا َعْذَب ماٍء من َغماٍم واحدِ 

  ..أحدثِت َشْرخاً في عموِد قَصائِِدي 
  )الخليلْ (ُر يوَم أَْبَكاني � زلُت أْذك

  ..وصاَح بي 
  ما ھــذا الَھرْج ؟؟
  !!الغوُث يا بْحَر الھزْج 

ْث أخاَك عن الَجَوى  Xَحد..  
ِويلْ    ..في ِرْحلِِة الِعْشِق الط9

*    *   *  
  ...ِحيَن اْفَتَرْقَنا يوَم َباِرَقِة الن9َوى 

  ...وَنَعْت ُوُروُد الُحبX أغصاَن الھَوى 
  ..َزاَغت في َحَناَيا أَْضلُِعي عيناكي 

  وودُت لو افتديتك بالنفيس بما َمِعي
  ..لَِكْن َھَوى 

  ..َصْرُح الھَوى 
  والمارُد الَغجِريh بعَدِك أرق9 َمْضَجِعي
عت في النفِس ُروِحي والبَدنْ    وتصد9

*    *    *  
  ..واليْوَم ِحين رأْيُتَھا 

  يا َزمنْ .. عادْت إلى َقلبي أََزاِھيُر الطفولِة 
  ..فكأن9 ُحزناً لم َيُكْن 

  ..وَكأن9 َشْيئاً بيَن َجْنَبي9 اْطَمأَْن 
 Xْعنا الَحَزنْ .. َرَقَصْت َمِعي في يوم ِعيِد الُحب   َود9

  َوظلَْلُت أْصُرُخ للحبيبةِ 
  ھل يا ُترى ؟؟

  !!َسَيظلhنا 
  !َيوما َسَكْن ؟

  أحبيبَة العمر التي
  ... قد داعبتني من خواطرھا وسْن  

  ..أيكون من بعد الفراق لنا 
  و
  ط

  ..ن ؟؟ 
  !!يا لَْلوطْن 
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  )نورسين(نھى محمد فرغلي محمد 
  ورق -١

 ضياع سراب قلب قنوط ورق
  

  ش55555555جٌر مل555555555ىٌء ب555555555الورقْ 
  

  ورٌق مل5555555555ىٌء ب5555555555الحروف
  

  س5555َقط َال5555ورق وب5555ه ح5555روف
  

  خش55555ب وب55555ه أل55555وفبق55555َى ال
  

  َنَح5555555555َت علي5555555555ه بالن5555555555دى
  

  ح55555رَفيِن ف55555ي قل55555ب ش55555دى
  

  ح5555رٌف م5555ن اس5555م ق5555د ب5555دى
  

  م55555ن ح55555ب آخ55555ر ق55555د س55555ما
  

  وبالن55555555دى س55555555ھم مض55555555ى
  

  يرش55555ق بقل55555ب ق55555د ص55555دى
  

  ج55555اَء الش55555تا َجُم55555َد الن55555دى
  

  م5555ن بع5555د س5555يٍل ق5555د مض5555ى
  

  ومض55555ى الش55555تا ذاب الن55555دى
  

  وم55555ع الن55555دى ذاب55555ت قل55555وب
  

  ص5555555ارت بح5555555ورا لل55555555ردى
  

  ب5555555القلوب تاھ5555555ْت مراك5555555بُ 
  

  ص55555دمت بم55555ارد ق55555د ع55555دى
  

  ُكس555رت مراك555ب م555ن خش555ب
  

  خش55555ٌب تقط55555َع م55555ن ش55555جر
  

  ش55555555جٌر مل555555555ىٌء ب555555555الورق
  

  ورٌق مل5555555555ىء ب5555555555الحروف
  

  س555قط ال555ورق دون الح555روف
  

  !ُح555رق الخش555ب وب555ه أل555وف 
  

  
  

  )نورسين(نھى محمد فرغلي محمد 
  سراب -٢

 ألم معاناة جرح سراب وصف
  

  قلبي ينزف دما
  يرسم خارطة عالما
  زيف الغدر ملمحا
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  كان للعالم سيدا
  يغزو القلب بالسھام
  كيوبيد إلھا للغرام

  يحتضر ويعانى ا�Qم
  ممن طعنوه بخنجر
  فرعوني حاد متحجر

  نزف القلب الدما
  رسم بخارطة العالم

  كلمات ضمدت جرحنا
  دما بحر

  مطامعى كسراب بحر
  مشاعرى يروى حب من

  الدامى الجرح لكن
  ا4وطان بخارطة نقش
  حانى وردي قلبا
  أمامى المجروح عزف

  وردية عشق أغنية
  أبدية كلمات تحمل

  العاجية الشجرة ظل فى
  ا4غنية ليحدوا جلس

  أتھوانى حبيبى يا قال
  ا4وطان؟ قرار أأكون

  شريان؟ فى النبض أأكون
  تائھة بجرحى فظللت

  ا4وطان سر أعرف �
  الوطن؟ قال ما أأصدق

 !!!ثانى؟ وطن عن أبحث أم
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  تاج العروس...  ديوان أسيوط
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  تاج العروس...  ديوان أسيوط
  
  

  كـ55ـم ذا يكاب55ـُد مغـــ55ـرٌم بھـــــ55ـواكِ 
 

  ُمــ55ـَر البعـــــ55ـاِد ويبتغ55ي لُقــــ55ـياكِ  
  

  ومش55يئُة ا4ق55ـداِر تفصل55ـنا الُخطـ55ـى
 

  دوم555ا راج555ي رؤيـــ555ـاكِ والقـ555ـلُب  
  

  رق9 الفؤاُد لم5ا أص5ابه م5ن جــ5ـوى
 

  والعش55ـُق أن55ِت ويحتم55ي بحـــ55ـماكِ  
  

  فالح5ُب إن ثكـــ55ـلَ القل55ـوَب جميَعھ55ا
 

  وتج55ردْت منـ55ـه النفـ55ـوُس أتـــ55ـاكِ  
  

  أن55ِت الحـ55ـياةُ بطيـ55ـبِھا ونعيمـِـــ55ـھا
 

  ك55النھِر ينب55ُع مـ55ـن ن55ـدى مجــ55ـراكِ  
  

  إذا اعتل55ت ع55ـلياءھا أن55ِت النجـ55ـومُ 
 

  م55ا طاول55ْت ذيــ55ـ# لطــــ55ـوِل ُع55#كِ  
  

  فالش55مُس تخش55ى أن يض55يع كياُنھ55ا
 

  إن ُمـ55ـس9 يوًم55ا نـ55ـوُرھا بضـــ55ـياكِ  
  

  أنِت العروُس لكل م5ن عش5ق الحي5ا
 

  َة وض55مھا ف55ي قبلــ55ـتي َخـــــــ55ـّداكِ  
  

  أن55ِت البشاش55ُة والس55عادةُ والحـــ55ـنا
 

  ـازٍف أو بـــــ55ـاكِ ُن لك55ل قلـــ55ـٍب ن55 
  

  أن55ِت العب55وُس إذا اس55تھان بشعـ55ـبِنا
 

  ق5ـوٌم أت55وا ك55ي يعــــ55ـبثوا بثــــ55ـراكِ  
  

  أنِت الش5قاُء لك5ل شــ5ـبٍل فاســــــ5ـدٍ 
 

  ظ55ن9 الخ55#َص بخـ55ـدعٍة فـــرمـ55ـاكِ  
  

  ثكل اليراعَة ك5ل ل5ـسٍن مغــــــــ5ـرمٍ 
 

  إن ل55م يجب55ِك قصــــ55ـيدًة لثنـــــ55ـاكِ  
  

  أنِت المرجعُ  -ـ أسيوط ُ -قتي معشو
 

  إن ح55ال ضي55ـُم البع55د ع55ن لقـــ55ـياكِ  
  

  سأظل دومـ5ـا عاشــــــ5ـقا ومتـ5ـيما
 

  س55أظل دومـ55ـا مغـــ55ـرما بھــــ55ـواكِ  
  

  
ال"ق الطرشاعر كلمات    "عمر العس9
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  أسيوطوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

عمر جمال عبدالناصر 
ال    العس>

  )باحث عن الحياةال(

  الخم��ُر ذن��ـبٌ ، أي��ا س��اقي الم��ـدام
  

عـ���ـُتُه أبــ���ـغي الت���ـناسي؟   �  إذا ُجر
  

  فُبع���ـُد أحبـ���ـتي يفــ���ـني عقــ���ـو 
  

  وقلـ���ـبي ن���ارهُ ُت���ـبلي الــ���ـرواسي  
  

  فم���ا ذن���ـبي إذا أُسقـ���ـيُت ِمـــ���ـنكَ 
  

  وكأُسَك بالُس.ِف لَي المواسي؟  
    

 أحمد بكرى محمود
  أحمد

  )العاشقل مَ الحَ (

  فارقُت أح.مي
  وعشُت الخريَف في ربيِع أيامي

  ونسيُت كل شئ في حياتي
  ولم أنَس يوًما من أبكاني

  وانطفأت شموُع الفرِح أمام عيني
  إ  شموُع أحزاني تضئ ولم 

  وكأني عاشٌق مر? على درِب الھوى
  ثم عاَد إلى دربِه الخالِ 
  لم يجِن إ  دموًعا بآ مِ 

جيBن محمد كامل 
  لخازندارا
  )بنت النيل(

  ليـــ�����ـس لھ�����ا عنـــــــــــــ�����ـان ... أح.مــ�����ـي
  

  واحــ����ـة غضــــ����ـة اCفنـــــــ����ـان ... قلبــ����ـي
 

  الق�����رآن تس�����تكين بســـــ�����ـماعھا ... روح�����ي
  

  ! وإن حطمتن����ي اCش����ـجان ،باس����مٌ  ... ثغ����ري
  

  دائم����ا موض����وعة ف����ي المي����زان ... كلم����اتي
 

  الريح�������انأع�������زف اCلحـ�������ـان وأعشـــ�������ـق 
 

  ق������ولي رن������ان وف������ي الحـ������ـق ل������ي ث������وران
  

  )ج������ي.ن(احترم������ت اJنس������ان وي������دعونني 
    

  مرتضى خشبه ةرحم
  )ضي القمر(

  رحم******ةٌ  - م******ةُ أإن******ي 
  

  حب**اني م**ن لدن**ه قلب**ا حاني**ا  
  

  !دوما بحب الخير ين*بض
  

اما     منحني مواھبا ووجھا بس>
  

  وح**ب الخل**ق دلي**ل حب**ه
  

  اخت**ار ل**ي اس**ما م**ن ص**فاته  
  

    !! "رحمه".. ي به فخرا و$ بغيره افخر كفان
  محمد أمين محمد أمين

 )قمر الزمان(
  أن�������ا الفت�������ى ال�������ذي يق�������يم أم�������ام جن�������دول م�������اء

  

  ف��ي أقص��ى ش��رق البل��دة معل��وم مكان��ه ف��ي اCمص��ار
  

  يح�������ول بين�������ه وب�������ين الم�������اء طري�������ق ومس�������جد
  

  وغ���رب الطري���ق منزل���ه فابح���ث عن���ه ف���ي اCقط���ار
  

  واJيم������ان مح������ب للعل������م وص������حبه وأھ������ل ال������دين
  

  ي����أبى ال����ذل والض����يم مكان����ه دائم����ا وس����ط اCح����رار
  

  وأعي�������اه حبھ�������ا وھ�������ي مثل�������ه محبوبت�������هيح�������ب 
  

  فاس������أل P أن يبع������د ع������نھم الواش������ون واCش������رار
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  ١٤٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  )تكملة(أسيوط وصف مبدعى 
  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

محمد جمال عبدالناصر 
ال   العس>

  )أبو شامة المصري(

  !!ع***********ذرا زم***********اني 
  

  أخطأُت ح�ين ترك�ُت عقل�ي ُمھَمش�ا  
  

  !!أرجو من الدنيا س*Bْم 
  

  !!لكنھ***********************ا وع***********************رْة   
    

محمد مصطفى أحمد 
  عبدالظاھر

  )حامل اللواء(

  إن ك**ان الح**زن ھ**و ا,نس**ان
  

  فأن*******ا إنس********ان ج********دا  ..
  

  وإن كان ا,نسان من النس*يان
  

  !!ف****إذا لس****ت بإنس****ان   ..
    

  محمود ثابت حسن علي
)J تائه في دنيا(  

  في دنيا التيـــه ولدت وفي ألغازھا دخلت وما خرجـت
  عظيمة كبيرة أوھامھا، دنيا دانية مھما طالــــت أيامھا

  فيا ليت علمھا كان يوماً يروي ويا ليت مالھا كان يوماً يكفي
  ولسان حالي دائــماً يـھذي كيف الطريق إليك يــا ربي

محمود محمد رفعت 
  معتمد

  )العاشق اليائس(

  !!العاشق اليائس  :قلت   ا ما أسمك ؟ قالو
  !العشق واليأس كيف يجتمعان ؟ :قالوا

  !؛ لكنه لم يجد حبيبهأحب فصار عاشقا ◌ٌ  لي قلب :قلت
  !!فأتخذ طريق اليأس والحرمان 

  محمود محمد عبدالصابر
  )الباحث عن الذات(

 بما أقــــــولْ  لئن قـال ا=وائل كل شٍئ     فإننَي ا=خيرُ 
  يكون القول معجز للعقولْ     مع ا=قوال حتىفقولي جا

مصطفى عتريس 
  مصطفى

 )م.ع.م(

  تفھمت الحياةَ  عندما عرفتكِ 
 ◌ْ ماء ا=مطارِ وسر سقوط ِ
  دمع أعيني ◌ْ فلما لم تسقط

 !؟◌ْ وتسقط من عيني $ من السماء
  فكيف أعبر عن نسمات ھوايَ 

 !؟ ◌ْ أحلى نسمة حيث يشاء وأنتِ 
  بعد عن ھذا المسكيناقالوا لي 

  !؟ ◌ْ وكيف وأنا من الضعفاء قلتُ 
مصطفى محمد نصر 

  محمد
  )نمنم(

  مــاذا أقـــول عـن نفسي =صفـھا؟
  أنا روح عبٍد في التواضع قد صفا

  خفيُف الظلِ  ،ذكىٌ  ،ھادئٌ  ،مؤدبٌ 
  ومـــن حلــو الشمائــل مـا قد خفي
  في الحــق أبـطش و$ أخـاف اللوم
  وعند المقدرة تقولون عنى قد عفـا

  نفسي ـن أطـيـل عــليـكــم في وصـــفلــ
  مـــا قــلتــه أظنه قد كفى
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  ١٤٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

ال ناصر عمر جمال عبدال   )الباحث عن الحياة(العسَّ
  ما شئت ھوّل فالخطوب مآسي -١

  مھداة bرواح شھداء غزة(
 )م٢٠٠٩يناير ..  إثر العدوان الصھيوني الغاشم

 عروبة حماسة ذمتشر احتPل فلسطين
  

لْْ◌ فالخط55555ـوُب  Xم55555ا ِش55555ئَت َھــ55555ـو
  مآس5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ي

 

  ف5ي الزمـ5ـاِن الق5اس زيةَ وِصِف الر 
  

  قد كان مھلك5ُة الشعـ5ـوِب سك5ـوَتھمْ 
 

  والص55مُت إقــ55ـراٌر بم55ـوِت ال55ـناسِ  
  

  فالقدُس أجدُر أن يـ5ـراَق لھ5ا ال5ـبكا
 

  ـــ555ـيلٍة لم555ـواسوال555دمُع أدن555ى وس 
  

  قتلى بـرايا في الضـواحي دم5ـاءھمْ 
 

  َخض55ُب العـ55ـروبِة ب55ـل رداٌء ك55ـاسي 
  

  َصْمـ55ـٌت أح55ـل9 أم المس55ـامُع ص55اَبھا
 

  !!صـمٌم لــوقِع بنـادِق ا4نجــاِس ؟ 
  

  لھواُتكْم ي5ا ُعـ5ـرُب غايُت5ـھا الن5ِـباحُ 
 

  ورُدھ55ْم بالط55ـرِق َفـ55ـوَق الــ55ـراسِ  
  

  #ٌد � يــ555ـزالُ برأس555ـِھاَخِس555ئْت بِـ555ـ
 

  قـ5555ـْيٌد َتَمل55559ـَكُه العـ5555ـدو الجـ5555ـاسي 
  

 

*** 
  

  ق5555الوا سـ5555ـ#ًما قل5555ُت أي ســـ5555ـ#مِ 

 

  ھ5555ل للع5555دو إذا استــ5555ـبَد ســـ5555ـ#مُ  
  

  � الس555ـْلُم يجلــ555ـو ع555اَر أمت555ِـنا و�
 

  ُيبق55ي ِدمان55ا ف55ي العـ55ـروِق كــ55ـ#مُ  
  

  م55ا ض55اَع غصـ55ـًبا ل55ن يـ55ـرَد بَعب55رةٍ 
 

  حت55ى وإن َس55َجَد الملــ55ـوُك وقام55ـوا 
  

  فا4رض أش5ـرُف أن تض5َم عـ5ـيالَھا
 

  ويم555ـوتوا فيھ555ا وبال555ـتراب َمــ555ـقامُ  
  

  قال َديــًنا يا فت5ي) شوقيَ (من قـبِل 
 

  فالمح555ـُب ُھـ555ـمامُ الشـ555ـھاَدَة َفَس555ـِل  
  

 

*** 
  

  !ي ا!س#م ماذا قد ج5ـرى؟يا ُمدِرك
 

  ؟القُرى ھل ضاَع ديُن الحِق أم َھَجرَ  
  

  ؟ ھل ُھـد9 مسجـُد ربنا م5ن كــ5ـفِرنا
 

  أم صاَب ُركَن الديِن شٌر واعـترى؟ 
  

  !أم كر9 فينا خــوُف مــوٍت منـتظر؟
 

555ـنا بِتـ555ـنا بھـ555ـيًما ُيشـ555ـترى؟    !أم أن9
  

  دىأســيادُنا من ضي9عوا مجــ5ـدا ُس5
 

  متنعم55ون بكــ55ـِل واٍد ف55ي الــ55ـورى 
  

  ب55ـل أط55ـماعھم � يفقھ55ـون الحـ55ـقَ 
 

  ُتغفِلھ55ُم ُس55ْكَن المــ55ـقابِر والــ55ـث9رى 
  

  يا قائ5دي ھـ5ـْب للشج5ـاعة فـ5ـرصة
 

س555555555تريك أن الح555555555ـَق أجـ555555555ـدُر  
  !!بالَقَ◌5555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـرى

  
  

***  
  

قُ    جرح555ى ت555إُن وشعــــ555ـبٌة تتـ555ـفر9
 

قُ     ثكل5555ى تنـــ5555ـوُح وأم5555ٌة تتـــ5555ـمز9
  

  أي55ـدي ا4خـ55ـوِة ف55ي ال55ـنوائِب ترف55عُ 
 

  !!ِد علي الضحايا ُتص5فXقُ وھليوَيُد ا 
  

ة(ِمن أَرِض    رابِ َخ9جاءني نبأُ ال) غز:
 

  وك555لُ ُح555ـزٍن َق555د لَح555انَي  َيســ555ـبِقُ  
  

55ُخ ف55ي الــ55ـبِ#ِد ُجلـ55ـوَسهُ  Xُيرس oُك55ل  
 

  ومن الضحـايا ف5ي البلـ5ـيِة ُينفِقـ5ـوا 
  

 

*** 
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5555ـمَت ُكـ55555ـل9 َب55555ـنادقي بِسـ55555ـنانِ    َطع9
 

  أَركـ555ـاني وطلقـ555ـَتھا لـ555ـتروَح ف555ي 
  

  ما أنَت يا عاِص الدمـوَع بُمنِج5ـدي
 

  وا!عراُض أبكاني.. مھما دعوُتَك  
  

  ُسبحـاَن َمن َنَطــَق الَجـماُد باسم5ـهِ 
 

  أول55ي بـ55ـرِد الضــ55ـيَم ع55ن ِغ55ـز�ني 
  

  بخلـ55ـِق َخليـ55ـَفة ُتعـ55ـلي ل55واءَ  ىأول55
 

  الحـ555ـِق َفـ555ـوَق َجم555ـاجِم الُطغـ555ـيانِ  
  

 

*** 
  

  دمـ555ـُع العـ555ـيِن ي555ا ب555ـاكي وا حـ555ـر9 
 

55ـي إل55ي ربـ55ـي   Xش55ـاكي المعظـ55ـمِ إن  
  

هُ    دھ55ـًرا أحـ55ـل9 لم55ن ســ55ـقانَي ُس55ـم9
 

  سيًفا ليغصـ5ـَب م5ن ي5دي أمــ5ـ#كي 
  

  يا قدُس عھــُدِك في العــروبِة ق5ائمٌ 
 

  ح555ـتى وإن وطـ555ـأ اليھـ555ـوُد َثـ555ـراكِ  
  

  � ِطب55ِت يـ55ـوًما للكـ55ـ#ِب و� َحـ55ـ#
 

  ُرقــ555ـاٌد ف555ي فضـ555ـاِء ُربـ555ـاكِ  لھ555مُ  
  

حس555555بي رءوٌف َجــ555555ـل9 قُدرُت555555ُهُ◌ 
  ال555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـمدى

 

  تخط55و لُتھـ55ـلَِك مـ55ـن أت55ى وَرمـ55ـاكِ  
  

  من َعجـِز الكـ#ِم إذا احتف5ىوأعوُذ 
 

  ق555ـولي بمجـ555ـٍد � يط555ـولُ ُعــ555ـ#كِ  
  

َن الدمـ55ـُع المـ55ـباُح جريم55ةً    أو ھـ55ـو9
 

  كِ حل9ـ55ـْت بأرض55ِك أو َع55ـوْت بسـ55ـما 
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  في مديح المصطفى -٢

 نصر عزة قدوة المصطفى مدح
  

  ُنِظَم القـــــريُض قـَـ#ئــــًدا وُعقودا
 

  ي َمدِح أحـمَد صـــاِدًقا َمشھــ5ـوَداف 
  

ـــَك رُبـھاشھدت    قوافي الِشعـــر أَن9
 

  بع55د امتـ55ـداِحك ُزودْت َتمجـــــــ55ـيدا 
  

  قلمي يخاُف عل5ى لس5انَي عجـــ5ـزهُ 
 

  والقلب يخطـــوه الھــــوى َتسـديدا 
  

  والوجُد ما طال المدى بك َق5د ُش5ِغل
 

  والشــوُق باسِمـــَك دائ5ـما تـ5ـرديدا 
  

  ُسِطَر الك=ُم على الصحائِف فاصطبغْ 
 

  َصـــبَغ المحــ5ـَبِة وارت5وى تج5ـويدا 
  

ٌد فـــــوق البســ5ـيطِة مثــ5ـلهِ    أَُمَحـم9
 

555ـَم البشـــ555ـريَة الجـــ555ـودا؟    !إِذ علـ9
  

َ◌َب الرحم555555555ـن فــ555555555ـيه  إذ َھ555555555ذ9
  ِخصــ555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـالَهُ◌◌ُ 

 

  ك55ان الِعص55اُم ِمـ55ـَن الخطاي55ا ردودا 
  

55ا الجم55الُ وسحـــ55ـرهُ وكـــ55ـمالهُ    أم9
 

  الب9س55اِم ص55ار ولـــ55ـيدا ِم55ن َوجِھ55كَ  
  

  وإذا المك55ارُم ُخّي555رت ف55ي أھلـــ555ـھا
 

  نادت5555َك باس5555ِمَك أحم5555ًدا مقصـ5555ـودا 
  

  أَنَت الك5ريُم وف5ى ض5ياِعَك َق5د َق5رى
 

  َح555وجي لطع555ٍم يبـــــ555ـتغوَن َثري555دا 
  

  ب55ل نعم55ة.. الص55دق في55ك سجــ55ـية
 

  م555ن عن555د رب555ك فاھت555ديت رشـ555ـيدا 
  

  وَعَصي55ـتھانَِع55ُم الحــــ55ـياِة َملَكتھ55ا 
 

  وَصَفــ55ـوَت ِم55ن أفض55الھا م55ا جي55دا 
  

  م5ا ب55الُ َعفــ5ـوَك ق55د تبل59َغ ف55ي الع#55
 

  تفــــريـــ55ـدا َمكان55ًة  بع55د الَعفــــ55ـXو 
  

 

*** 
  

  ط555اح الطغ5555اةُ بع555زكم وضـ5555ـياعكم
 

555ى َھَج555رَت ال555داَر منھ555ا ط555ـريدا    حت9
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  وابن الصلـيِب لك انحن5ى ف5ي ھيب5ةٍ 
 

  ِه تمجي555داوأجـــ555ـاركم عل555ى أرِض555 
  

  ج55اءت ق55ُريُش بوف55ِد مك55َة تطـ555ـلبُ 
 

  َرف55َع ا!ج55ارِة ك55ي تص55يروا عبي55دا 
  

  ف55أبى الُھم55اُم وذاك م55ن حســ55ـناتِهِ 
 

  ي55ا ربX ُخ55ذهُ إل55ى الجن55اِن سعــ55ـيدا 
  

  وَسَريت في حضِن الظ=ِم إل9ى المدي9ـ
 

  ـ55ـنِة قاص55ًدا ف55ي العھ55ِد ث55اني جدي55دا 
  

  يا مصطفى لو أن ھديك قد سـ5ـرى
 

  ونثـــ555ـرَتُه ليعـــ555ـمرن9 البـــــــي555ـدا 
  

 

*** 
  

  خ55اب الطغ55اةُ العابثــ55ـون بُرسلِـ55ـكم
 

  إذ أعرض555وا والح555ق ك555ان أكـــ555ـيدا 
  

ق بابــ55ـنه   إي55وان كس55رى ق55د تمــ55ـز9
 

  وق55د َت55وارى َعنـ55ـيدا... ھ55ذا ُدع55اك  
  

  غّس55اُن خ55اَب مليكھ55ا ح55ين اع55ـتدى
 

  عل55ى رســ55ـِل أحم55د ق55اطَع الجـ55ـيدا 
  

  َط55اَر الحـ55َـماُم وج55اء َص55قٌر ج55امحٌ 
 

  َع555د9 العــــ555ـتاَد وألـــ555ـزَم التجنـ555ـيدا 
  

  أَثنى العزيمة َ في5ه نق5ُص عــ5ـتادِه؟
 

  نديــــ55ـدا َب55ل تأھ55ب للقِـــ55ـتالِ ... � 
  

  كيف الفت5ى َيســـ5ـرى إل5يھم ھادي5ـا
 

جــوهُ   Xصفـــ5ـيدا إل5ى الم5ـماتِ  ويتو   
  

  ـــ555ـن بھ555اd أكب555ُر صـ555ـاحِت ا4لس
 

55ى تكبلـ55ـِت الِعــــ55ـناُق قــــ55ـيودا    حت9
  

 

*** 
  

  ي555ا مص555طفى ِجرن555ي ف555إن9ي ط555ارقٌ 
 

  في الحق بابِك فاصطفيني شــ5ـريدا 
  

  ِجرن555ي فأن555َت ا4ھــ555ـلُ والـ555ـمرعى
 

  ِجرن555ي ف555إنXي أرتجـ555ـيك سنـــــ555ـيدا 
  

َف حيـ55ـنما   م55ا ب55الُ ِمثل55َى ق55د َتش55ر9
 

  ــ555ـيداأَثن555ى َعلي555ك وفي555ك نظ555م َقص 
  

  ھ555ذى َقص555يدي َق555د روي555ت ب555ـناَنھا
 

555ا وِعشــ555ـًقا ف555ي ثن555اَك وِزيــ555ـدا    ُحّبً
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  صُر التاريخ م - ٣

 وطن انتماء تاريخ مصر فخر
  

  بالُعـــ# والـــــــبانِ  ـم َحلX اسـَمكَ قُـ
 

  أْن مصــــــــَر أم5ـَُك درةُ ا4كــ5ـوانِ  
  

  ناــد واسعْد بالثـ5جواظَفر بوطء الم
 

  واطلق لخـيِل الفخـــِر كلَ َعــــ5ـنانِ  
  

  ـتاريِخ إرٌث فاغتـــ5ـنىَقد كــ5ـان للـ5
 

  من ذكـــــــِر أجــــداٍد لھم شــــــانِ  
  

جوا دھــًرا أطاحَ    بِه الـــ5ـردى إذ تو9
 

  تاَج الخلــوِد وِذكـــرياُت زمـــــــانِ  
  

  ھم في الوغى كصقوِر بطٍش غاديIةْ 
 

عـ55ـيَن الج55اني  Xص55وَب الـ55ـعدا وُمَقط  
  

َر جائـــــٌر في معـــــ5ـقلِ    فإذا َتجــــب9
 

  َبَعـــ55ـثوا إل55ـيِه مش55يبو الولــــ55ـدانِ  
  

َر ســـــائلٌ في بقــــــ   ـ5ـعةٍ وإذا َتعــذ9
 

  ـيِه َغــمامَة ا!حســـــ5ـانِ اقوا إلــس 
  

  وإذا َتـرب9َص في الخـ#ِء لـھ5ـم فت5ى
 

  َوَجَد العــــيون قــناتھا بســــــ5ـنانِ  
  

  ما راَح َيـرقــُب إذ يـرى أجــــفاَن5ـهُ 
 

  َمقـــ55ـروحًة مفقـــــــ55ـودة ا!نس55انِ  
  

  وإذا تعذَر في المســيِر لھم خـــطى
 

  الص555عاَب ُمحققـ555ـيَن أم555انيداس555وا  
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  فإذا رأوا في السيِر خيًرا أس5ـرعوا
 

لَ القاص5555ي لــ555ـھم بال5555داني    َفَتــ555ـَبد9
  

 

*** 
  

دوا...ب55اتوا عظاًم55ا ف55ي الِعم55ارةِ    ش55ّيً
 

نا أھـــــ55ـراَم َفـــ55ـنانِ   hَعَجــــ55ـَب ال55د  
  

  ح55ارت عق55ولُ ا!ن55ِس كي55ف تش55ي9دت
 

  !اِن؟بالعـ555ـلِم وا4ك555ـتاِف أم بالجــ555ـ 
  

  ومعابـــــٌد � تعــــــــ5ـتريھا ب5ا4ذى
 

  َغْضباُت دھـــــٍر ماكـــرِ  ا4حـــيانِ  
  

عوا شIمَس الIدجى Lوانظْر لھم إذ طو  
 

  لتقــــ55ـبل المـــ55ـلك العظــ55ـيم الث55انِ  
  

  في يوِم مـــــــولدِه  ويـوم ِ جلوِسهِ 
 

  فتعــــــث9ر ا!فـــــــھاُم با4ذھــــــانِ  
  

 

*** 
  

ـ5ـھمْ وح   ـماةُ معـــٍد والمشـــــارِق إن9
 

  ـموا الــــــوجَه للــــمنانِ َمن أسلــــ 
  

  قال الحبــيُب ك#مـــُه في ُجنـْــــِدھا
 

  ـَدھا ھم خـــيرةُ الفتــــــ5ـيانِ أن ُجْنـ 
  

  ـراوا َوسَط الِشعاِب َغضنـفإن �حق
 

  سيلقــنوه الـــــدرَس للعصـــــــيانِ  
  

  ـتاِر وبغيـــ5ـھمْ واضرب لھْم مثلَ الت
 

  إذ أسرفوا في الفُجـِر والُطغــــــيانِ  
  

  دخلوا دمشـــَق واسقطوا بغــــــدادَ 
 

  ولمصـــَر تاقوا قاطعوا الــــ5ـوديانِ  
  

  َفَتَبعــــَثرْت أشــــ#ءھم من بأِْسنـ5ـا
 

ــتوا في ا4رِض كالفـــَفتَ     ــــئرانِ َشت9
  

 

*** 
  

  َتُمـــــــرh ِحقــــباٌت ِمَن ا4زمــــانِ وَ 
 

  وتظلh ِمصــــ5ـُر َرصيـ5ـنةَ ا4ركـ5ـان 
  

  قامـــت علـيھا َممـــــالٌك وَممـــالكٌ 
 

م ِمقـــــــَعُد السلــــ5ـطان    حتى تـــأز9
  

  جاءْت فرنـسا كي تقـــــوَد بــ5ـ#َدنا
 

  وتعــيَد أخرى حمـــــلَة الُصلـــ5ـبانِ  
  

  ھــاَت ھيھــاَت الخضوُع لمـثلِھمْ ھي
 

ا ارحلــــوا من ھـــــذه البلـــدانِ     ھي9
  

  يا ليت شعري ھل تناسْت ذكـــــريا
 

  !ـيِن القـــرصاِن؟ُت بِــ#دنا عن أعْ  
  

  ا4نجلـــ55ـيُز تآمـــ55ـروا وتآمـــــ55ـروا
 

ــــنوا بخـــ5ـيانِة ا4عــــــ5ـوانِ     وتمك9
  

  ـدجى حت5ى انجـ5ـلواوd ما طالَ الـ
 

  بالسـيِف أو بالـــرمِح والعــــــيدانِ  
  

  وتولى َعـــرَشھا ِمْن َبنـــيھا ليــ5ـًثا
 

  شــق9 العدا لُقـــياهُ في المـــــــيدانِ  
  

  إْذ راَح َيخُطُب في المسارِح والمن5ا
 

  بـِر شاديـًــا بخطابــــِه الـــــــ5ـرنانِ  
  

5555ةِ    ا!س5555#م أن باس5555ِم ِمْصـ5555ـَر وأم9
 

  !س55نعيد ص55وت الح55ق ي55ا أوط55اني  
  

دٍ    ابُن الصعـــيِد وَفْخـــ5ـُر ُك5ِل ُمَھــ5ـن9
 

  مضني اليھـوَد وموقِــُف العـ5ـدوانِ  
  

  أْعطى َمقالـــيَد البـــ5ـ#ِد لـــ5ـفارسٍ 
 

  أمط55ى الج55واَد وَكـ55ـر9 ف55ي ال55ـُبركانِ  
  

  َجَمَع العـَـــزائَم في َعزيَم5ِة َعـْنـ5ـترٍ 
 

  ـــ55ـَبَر السـ55ـدوَد مص55عر التيج55انِ َعـ 
  

ـــ55ـتى ُمـــ55ـَتَربِعٌ    ولِسـ55ـاُن حالِـ55ـِك أُم9
 

  م55ا نيت55ي ِذْكــــــ55ـٌر لــــ55ـُه ف55ي اQنِ  
  

  إن قُلــُت فـيِه َمــقالًة ق5الوا لــــغـ5ـا
 

  َيـــ55ـْرجو العطـ55ـايا خــــ55ـاِدُع اQذانِ  
  

  مٌ والَفْخ55ُر ُك55لُ الَفْخــ55ـِر أّن55ى9 ُمْســـ55ـلِ 
 

  بھا َق5ْد ُحبـــ5ـيُت وشاِكــ5ـُر ال5رْحمنِ  
  

  وdُ أْكـــ5555ـَبُر َبْعـــــ5555ـَدھا ا4وط5555انُ 
 

  dُ أْكـــــبــــ55ـَُر والــ55ـرسولُ الث55اني 
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ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  من عفوه رق الحجر  - ٤

 توبة نصيحة آيات تأمل وصف
  

  جلس الفتى متعجًبا ُحســَن الص5ورْ 
 

  مـــتأم# آيــــــــ5ـاِت ربp ُمقــــــ5ـَتِدرْ  
  

  بين السماِء بسحـرھا وا4رِض ف5ي
 

س55555طح ٍلھ55555ا وال55555ـدِرِ◌ ف55555ي ق55555اع  
  الَبـــــ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـحرْ 

  

  راح السماَء ُيعـــــيرھا نظـــــرا له
 

  ا4جـراَم ف5ـي حض5ِن الَق5َدرْ لـــيراقَب  
  

  ـ5ـرٌ ضـــوئ5ـھا مــــتوفـُطْعُم النباِت ب
  

  واسُتخلِصْت من طيب5ِه َخي5ُر الَثَمــ5ـرْ   
  

  نوِرھاحو الســـــــواَد ب5ـما بالھا تم
  

  وكأنــھا مشـكاةُ ھـــديٍ ف5ي َسَفـــ5ـرْ   
  

  رھاشرُق والــــدھا يــــبوُح بس5ـفال
  

ِع555555ِه لتصـــ555555ـيَر ن555555ورا عن555555د َمطل  
  الَفَ◌جـِـ5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـرْ 

  

  وتشُب يانعــٌة عــــروٌس في السما
  

  ـطاُب والغـــ5ـرُب انـ5ـَتَصرْ فتعدد الخـ  
  
  

  d يملكــــھا وتــــــلك عطيــــــ5ـتهْ 
  

  شمُس الدجى فIي نورھIا تحيIا البشIرْ   
  

  وا4رُض تغضـــــُب ثم تعلُن حربھا
  

  ـَبرْ ناٍر ث5ائٍر يحــــ5ـوي الِعـــــ5 بركانُ   
  

  ـباوز�زلٌ من ھولھا ول5ى الصــــــ5
  

إذ دبL َشIIIIIيُب الIIIIIرأِس فIIIIIي مھIIIIIِدِ◌   
  الِصَغIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIـرْ 

  

  والبحُر يحوى بطنه عجٌب فـــريـ5ـدُ 
  

  النوع في سحـــــٍر له سلـ5ـب الَنَظ5رْ   
  

  فتراه يغضُب تارًة والمـــــوُج يعــ5ـ
  

  ـقِرْ و طائحا وتراهُ أخـــ5ـرى ُمسَتــ5ـل  
  

  ـؤلؤمن لـــ والخيُر في أحضانـِــــه
  

  ـرْ قطع5ِة المرج5اِن أو ب5اقي الَحَجـ5أو   
  

  فيه الشــراُب وفيه وطعــــٌم سائــغٌ 
  

  ـَفرْ لحــياةُ وغــ5ـدره يش5قى النـ5َفيه ا  
  

  ـواَعهُ ومن الُعجاِب كأن ترى أنــــــ
  

  ـرْ أجــاٌج أو ت5رى ص5افي الُنھـُـ5 ِملحٌ   
  

  ـبت في الجدباِء كيف نـَــ5ـباتهُ والنــ
  

  المصــــ5ـبُر والمحــ5ـلى والَزِھ5رْ  منه  
  

  ـٍل واحدٍ والورُد يشــــرُب من سبيــ
  

  ـرْ ألــ5ـواُنُه تســـ5ـبى الَبَصــ5 وتعددتْ   
  

  ًحافي السماِء مسبوْرُق يشــدو لوا
  

  ـرْ !لِه الحي م5ن أحــ5ـيا الَنخـ5ِباسِم ا  
  

  تدي بعــــــيون5ـِهِ حرا طلـــــيقا يھـــ
  

5ى َنقــَـــ5ـرْ والـــزاُد عنُه با     حــــًثا حت9
  

  تلك العجــائُب صاغھا َرُب البــشـرْ 
  

  َطرْ الِم َمن ُدعـــي ح5ل9 الَمـ5ـَرُب الَعو  
  

  ـرفكٍر والعـــــقلُ يـــ5ويھــــيُم كلُ م
  

  ِشـــدهُ الصواَب ليتق5ى لُقي5ا َسقـَـــ5ـرْ   
  

  ـيُب عن سؤِل بن إبليَس اللعيــجوي
  

  رْ تب5دي الَضج5ـَ  برفِضِه في حال5ةٍ ـِن ـ  
  

  ُة ربـــــــناويقولُ ھذا الكوُن ِمنحـــ
  

  مالي سواهُ بعــفوِه يجل5و الخــَــفـ5ـرْ   
  

  راِرهَن في أس5ـيا من جھلَة الكـــــو
  

  ـبرْ ي ألــــ5ـوانِِه قـــ5ـبل الكـ5ِوالدھُر ف  
  

  خْذ من رحيِق الھدي واعــملْ جاھ9دا
  

  َبرْ ـربَي جامــــ5ـٌع ص5ْفو الِعــــ5 قرآنُ   
  

  مْ على إحصاِء تعــــداِد النِع5ـ فامكثْ 
  

  !!ـرْ ا حتى ل5و ط5الَ الَسَھـ5ھلن تحصِ   
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  فانظْر لقــوِل حكيــــمٍة في نملـــــةٍ 
  

  يا قومي ھّمــوا والـزموا ك5ل9 الَح5َذرْ   
  

  والعنكــبوُت بنسِجــــِه لخــــ5ـيوِطهِ 
  

  رْ ْت قريُش واطــ5ـرقوا أرض5ا أَُخ5ضل(   
  

  ـيض ينـــبُعِشـــھا وال وحمامٌة في
  

  ـرْ تھ5ا فتحـ5ـيرْت فيھ5ا الفِكـَـ5ـــمو تح  
  

  والھــدھُد الغادي 4رِض خطـــــبھا
  

  !!ي55ا للَخـ55ـَبرْ .... وُكھ55ااَء ملأن9 النس55  
  

  ـِرھاقصـوالعرُش يأتي منكــرا من 
  

  فتعجبْت بلق5يُس والعـــ5ـقلُ احَتـ5ـَضرْ   
  

  ھايا أم موسى في الحـــــياِة �بنتح
  

  !ر الَمَف5رْ ح5وتخاف من فرع5ون والب  
  

  نكراوترى ابن نوٍح قد عصى ُمس5ت
  

  حتى توارى ب5ين أحضــــ5ـاِن القُـ5ـُبرْ   
  

  والمــؤمُن الصديُق أقـــ5ـبلَ نحوھ5ا
  

  ليع5ـاودوا ُصــ55ـنَع الخليق5ِة والُعُص55ـرْ   
  

  ـھابفكــــِرَك للخليــــقِة بدئـ وارجعْ 
  

  ي َبَش5رْ كيف التراُب يص5ـيُر روًح5ا ف5  
  

  بيِد العــــزيِز الـــ5ـروُح ق5د ُنفَِخـ5ـتْ 
  

ول5555555ُه تعــ5555555ـوُد بقـــ5555555ـبضٍة ي5555555وم   
  الَسَفـــ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـْر◌ْ 

  

  ـھاضـن كل روٍح أھلـ5في البعِث تح
  

  أما الرميُم يصــ5ـيُر ك5الزھِر النـ5َـِضرْ   
  

  ــ5ـباتلك الحي5اة دوامــــ5ـھا � للجـــ
  

  رْ اِل و� البح55اِر و� الَبَش55ِل و� الرم55  
  

  ـاـــياَة لمن أتـــاھا ومن بـــنإن الح
  

  ـا ومن أسر9 ببطـــ5ـنِھا ِعل5ُم الق5ـََدرْ ھ  
  

  ذي رفـــَع السماَء ب# عمدْ وْھو الــ
  

  ـُزرْ البســــ55ـيطَة ث55م خللھ55ا الُج55بس55ط   
  

  ــالبحاَر بخيِرھا تجرى لــتطـــ شق9 
  

  ـرْ نفسھا من كِل شـــٍر ق5د َيُض5 ـــھرَ   
  

  في السما والنجُم يس9ـ والريُح تسرى
  

  ـبُح في الفضا والمIزُن ُتھIدينا الَمَطIرْ   
  

  الرزُق فــيھا مقسٌم والسعي فـــيــ5ـ
  

  ـَبرْ ـٌم والفوُز فيھا لم5ن َص5ـھا معظــ  
  

  تحــــيا ملوكٌ  ث5م ي5دركھا الفـــــ5ـنا
  

  وتناُم في حض5ِن الـــ5ـتراِب الُمحَتَق5رْ   
  

  اـاريأي55ن الري55اُض بزھِرھ55ا والجــــ55
  

  لفات55ـناُت م55ـن الُغ55ـَرْر؟ُت بحس5نھا وا  
  

  أين المناصُب والكـــراسـي والعجـا
  

  ئُب والفرائُد والزخIارُف فIي القُُصIْر؟  
  

  ـعان الم55راقُص والمــ55ـغاني والم55أي55
  

  ني في القصائِد والمدائِح ذي الُشـُطْر؟  
  

  ـبٌ الغياُب وما لمــــثلَي صاحـِـطال 
  

  عــــَتَصــرْ ھمي وقلــبي المُ أشكو له   
  

  ملْ وليلتي أخشى أقــــــولُ ب# عيا 
  

  ني إني َخشــيُت من الح5ـَُفرْ ربى اھد  
  

  ِك من لعيـــــ5ـمسأنَت ا!لُه أعوُز با
  

  ــٍن غرني ولعفـــــوكْم رق9 الَحَجـــرْ   
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  وھكذا حالي - ٥

 عذاب جنة حياة موت حوار
  

  سألُت عن البق5اِء وعـــ5ـن س5ـؤالي
  

  أج55اَب المـ55ـوُت مرتـــ55ـئًفا بحــــ55ـالي  
  

  بأن9 العــــــيَش رغــــدا � يــــ5ـدومُ 
  

  صـــــ55ـرح المع55اليمبـلـــــ55ـٌي وأن55َي   
  

  ن تفــ5ـنىفأيـــان الحـــ5ـياة تكــــ5ـو
  

  بمي555ـقاِت الع555ـليِم وذي الجــــــــ555ـ#لِ   
  

  تھ55ـبh العابس55اُت بــــــ55ـريِح غــ55ـبرا
  

  وينض55ُح كأُس55ـھا عـفــ55ـَن النــــ55ـعالِ   
  

  فُتصــــ55ـرُف ك55ـلَ نائـــ55ـحٍة علــ55ـيھا
  

  وتبق55ى ذنــــ55ـوبھا مث55ل الـــــوبــ55ـالِ   
  



  تاج العروس... ديوان أسيوط   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ١٥٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  كـــ55ـذلك كانـ55ـت ا4رواح حــــــ55ـا�
  

  م يتـــ55ـِق غـــ55ـدَر اللـــ55ـياليلم55ـن ل55  
  

  تج55وُب بريحھ55ا ريحــ55ـا كــــــري55ـما
  

  نسيـ555ـما ع555اطرا مســ555ـك الجـــ555ـمالِ   
  

  يودعـ55ـھا الكـــــ55ـراُم عل55ى حـــ55ـدادٍ 
  

  وينعـ55ـيھا المـ55ـماُت إل55ى الكـــــ55ـمالِ   
  

  ك55ذلك كانــــــ55ـت ا4رواح حـــــ55ـا�
  

  لم55ـن عـ55ـبر الج55ـباِل إل55ى الوصـ55ـالِ   
  

  أرى دم55ـُع الش55موِس عل55ى الك55ـرامِ 
  

  ت55دل9ى منبــ55ـتا ُعشـــــ55ـَب الـــرم55ـالِ   
  

  وأحـــــ��ـيا م��ـن مدامِع��ـھا قــــ��ـفارا
  

  لتخض���ـَر ســـــ���ـيرھا ع���ـند ال���ـرحالِ   
  

  ف55ذاَك م55ـن العظـــ55ـاِم أذل مــــ55ـوتا
  

  وقُــل55Xـَد ِختـ555ـَمُه أحــ555ـُد العــــــــ555ـيالِ   
  

  د d يـــــ55ـرجووھ55ـذا م55ن عبــــ55ـي
  

  مح555ـاسَن موتـ555ـٍة ش555رُف الـرج555ـالِ   
  

  أرى ك555لٌ يـــ555ـناُم عل555ى المـ555ـعاصي
  

  ومنــ555ـياهُ الحـــ555ـياةُ إل555ى المطــ555ـالِ   
  

  ولكـ555ـن9 الحـــ555ـياَة إل555ى كـــــــ555ـتاب
  

  !وھ55ذا الق55ول ج55اب عل55ى سـ55ـؤالي   
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  إلى إنسانرسالة  - ٦

 زيف دنيا عدل إنسان رسالة
  

  اق555555رأ بن555555ي ا!نس555555ان ق555555ولي
 

  ناظــ5555555ـًرا ب5555555ين السطــــ5555555ـورْ   
  

  ي5555555555ا ص5555555555احبي � تبت5555555555ئس
  

  قوًم55555ا تــــ55555ـباھوا بالفجـــ55555ـورْ   
  

  ـ555555ـس555555يزيلھم ســ555555ـيف الحقــي
  

  كورْ قة آج55555# أو ف55555ي ال55555ـبــ55555ـ  
  

  رؤوًس555555ا ق555555د تعـــ555555ـا ف555555ريي
  

  ل55555ت ف55555ي الس55555ماء بك55555ل زورْ   
  

  الحـــــ555555555ـق مغلـ555555555ـولٌ يج555555555ا
  

  ھ5555د تح5555ت أســـــ5555ـترة يـ5555ـثورْ   
  

  والظل5555م حــ5555ـر ف5555ي البــــــ5555ـ#
  

  د ب555555555# قــــــ555555555ـيد يجـــ555555555ـورْ   
  

  تل55555555ك الحــ55555555ـياة وم55555555ا بھ55555555ا
  

  حك5555م تســـ5555ـير عل5555ى ال5555دھورْ   
  

  ي55555555555وم ٌحزيــــ55555555555ـٌن ب55555555555ائسٌ 
  

  ــ555555ـوَعك ك555555البحورْ ُيج555555ِرى دمـ  
  

  والث5555555اني تس55555555عد طائـــــ55555555ـًرا
  

  أو ف555555ي س555555رورْ  ف555555ي فرح555555ةٍ   
  

  دعھ5555م رويـــ55555ـًدا ي5555ا ص5555احبي
  

  ب5555555555الظلم بــ5555555555ـورْ  أرض5555555555ھم  
  

  ــ55555ـولس55555وف ي55555أتي الم55555وت يق
  

  بض ف55555ي س55555#م أو ش55555رورْ ـ55555ـ  
  

  وس5555يعلم الط5555اغي ب5555أن الح5555ق9 
  

  عـــ5555555555ـدلٌ ف5555555555ي ا4مـــ5555555555ـورْ   
  

  ي55555555ا م55555555ن أكل55555555ت الح55555555ق إن9 
  

  ـر دائــــ555555ـرةٌ ت555555دورْ الدھـــــــ555555  
  

  خ555555555ْذ م555555555ا تش555555555اء مش555555555يًدا
  

  ف5555ي ا4رض أعـــ5555ـ#م القص5555ورْ   
  

  وام55555555نح لنفس55555555ك رخصـ55555555ـة
  

  بھ5555555ا تغتـ5555555ـني س5555555خًطا وزورْ   
  

  تس55555عى وتنھ55555ب ف55555ي كــــ55555ـنو
  

  زي ث55555555م ترج55555555ع للقـــ55555555ـبورْ   
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  روض الھدى - ٧
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  ١٥٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 حياة دنيا حلم حب مناجاة
  

  أســـــيُر الدمـــــِع يقتلني سھــادي
 

  وصــــوَب أحبتي يـــربو فـــ5ـؤادي 
  

  تلــــظت مھجتي شــ5ـوًقا ودمــ5ـعي
 

  يفــــــيُض بحارَه لوُع ابتـــــ5ـعادي 
  

  ـنبٍ أبــــيُت اللــــيلَ ُمعتكـــًفا  بجـــ5
 

  أواسي وحــــــدتي تحت الســـ5ـوادِ  
  

  أوسُد أدمــــــعي بالجفــــِن حــــتى
 

  تــــناَم اللــــيلَ من أثــــِر الســ5ـھادِ  
  

  وأجمُع من شــتاِت الفكــــِر فكــ5ـًرا
 

  فأرحـــــــلُ بالخـــــياِل ب# جـــــوادِ  
  

  إلى دنـــــيا التــــــ#قي والـــ5ـوفاقِ 
 

  إلى دنـــــيا تــــــذِك ب# عــــــــــنادِ  
  

  ھي النوُر المســــــلُط من ســــماءٍ 
 

  تنيُر َبصـــــيرتي والــــنوُر بــ5ـادي 
  

  ھي ا4حــــ#ُم في نــــومي مس5ـاًءا
 

  وأسعـــُد في لــــقاھا في ُرقـــــادي 
  

  أُجاذبـــھا الحــــديَث بكِل شغــــــفٍ 
 

  الجــــوارِح في انقــــ5ـيادِ  مسخـــرا 
  

  تقول كــــ#مھا وكـــــأن سحــــــًرا
 

  يكبلـــني فأغــــــرُق في التــــمادي 
  

  يھـــ5ـوى ن5ِداكَ .. ھـــــائمٌ .. محـــبٌ 
 

  فھاِت الصـــوَت ثم ُكـــِن المـــنادي 
  

  أســـيٌر وا4ســـــيُر لــــه حـــــقوقٌ 
 

  ـــھاِت زاديوحبِك من حــقوقي فــ 
  

  فأنــــت الشـــــمُس تجــلو كل ظـلمٍ 
 

  ونوُرِك في ا4زقــــــــِة والـــبوادي 
  

  تعيدي الـــروح في قلـــِب اليتـــ5ـيمِ 
 

  كظـــئِر بالحـــــــــناِن إلى الــــو�دِ  
  

  فينمــــــو َفطــــيُم حبِك في ســ5ـ#مِ 
 

  ـ#دِ وأنـــِت له المــــــ#جئ في البــ 
  

  يشـــــُب على ھــــواِك ب# مشـ5ـيبٍ 
 

  مـــــــديٌن بالمحــــبِة والـــــــ5ـودادِ  
  

  فـــيا روُض الھــ5ـدى زاَد اش5تياقي
 

  فأيـــــاَن التجــــمُع في المـــــعــاِد؟ 
  

  فأنــِت المـــوعُد المـــنظوُر أنـــ5ـتِ 
 

  إلــــيِك الُمنــــتھي والعمـــُر غ5ادي 
  

  عالي نھتدي في الســــيِر نطـــويت
 

  بأيـــِد الُملــــتقى ُصُحـــَف البِــ5ـعادِ  
  

  وننـــظُم في القــــريِض قــ#َد جي5دٍ 
 

  بھا يتســـامُر الجـــ5ـمُع النـــ5ـوادي 
  

  فنـــسرُد مــ5ـن روائعـِـــ5ـنا ونحك5ي
 

  ونجــــلو بالقصـــائِد كـــ5ـلَ صــ5ـادِ  
  

  ـَب آفـــ5ـاقا فتســ5ـمووُنعـــلى الحـــ
 

  فينضـــ555ـُح بالمحــ555ـبِة كـــــ555ـلُ وادِ  
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  رياح وصياح - ٨

  )ت عن اbزمة ا\قتصادية في الغربقيل(
 احتPل تشرذم رياح صيحة عروبة

  
  عصفْت تــــ#لَ الظالمـــين ريــــاحُ 

 

  وت#ھا من صوِت الجموِع صـــياحُ  
  

  تغدو الــنوائُب ثم تطـــــلُق سھمھا
 

  فتصيُب من بين السـُــ#مى جـِـراحُ  
  

  للكـــــوِن ِســــٌر والُمســـُر ُمغـــيبُ 
 

  � يكشــفن9 ُمصـــــاَبُه ا!صــــــباحُ  
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  ھـــٌد فالعھـــــوُد و�يــــــةٌ � دام عَ 
 

  فاحسن فـــإن ا�عــــــتدالَ صــ#حُ  
  

  فالحُق يبـقى في الحــــياِة مخــــلدا
 

  يحمـــيِه من ناِب الذئــــاِب سـ5ـ#حُ  
  

  والظلُم يفــــنى كالســ5ـراِب بقـ5ـبِرهِ 
 

  كالــداِء يفــــــنى إن أتـــــاهُ لِـــقاحُ  
  

  ھـــــُد للعـــــزيِز بع5زهِ والدھـــُر يش
 

ــُس تقـــتلــــعُه ريـــــاحُ     أما الُمدنــ9
  

  يا من رسمـَت على الخياِل خريط5ةً 
 

  وھممَت تقـــــتل أھلـــــھا إذ ناحوا 
  

  ھل كل حلٍم في الحقيــــقِة جـــائٌز؟
 

  أم كل مجــــــــٍد تبتغـــــيه ُيـــراُح؟ 
  

  تنــــفُع أھـ5ـلَھافِق يا فتى � الــناُر 
 

  إن أشعلـــــوھا وللدمــــاِر أباحـ5ـوا 
  

  حتما ستلقى من لھيـــــبھا لســ5ـعةُ 
 

  وُيشاُط من بين الجــِــــناِب جـَــناحُ  
  

ـ55ـرَت ك55ل حقــ55ـيقٍة ف55ي كذب55ةٍ    صعــ9
 

  والزيــــُف في كل الكـــــ#ِم ُمـــباحُ  
  

  وجمعَت خلفـــَك كلَ كلـــــٍب جــائعٍ 
 

  فدخــــــولُ ُدوِر المسلمـين ُمـتـــاحُ  
  

  فدخلـــَت كلَ ديــــاِرھا إما بســـوطٍ 
 

  أو بصـــــــوٍت ُتســــــترُق ِرمـــاحُ  
  

  أشكو الھمــــــوم 4ھلھا يا لـوعتي
 

  والدمـــــــع م5ن عيـ5ـَني سحــــ5ـاحُ  
  

عـ555ـت أوص555ـالنا   س555كيُن بــ555ـوش قط9
 

احُ والروُح تلھـــــُث و    العـــــدا ذبـــ9
  

  في كِل ليٍل أشتري ُحلَم الخــــ#ِص 
 

  !!من الفـــنا والكافـــرون اجت5احوا 
  

  كأُس الحياِة مـــــــريرة في نـــيلھا
 

  ومن المـــــــرارِة عــــزةٌ وفــــ#حُ  
  

  ومن المماِت حياةُ القوِم إن ض5حوا
 

  ومن الشـــباِب ا4ضحياُت تـــــزاحُ  
  

  صاحبي إيـــاَك أن تخشى الردى يا
 

  فالكلُ يفــنى والباقــــــياُت بـــ5ـراحُ  
  

  � تحســبن9 من الشھــــادِة مــــوتةً 
 

  !!فلكل مــوٍت في الـــوغى أفـ5ـراحُ  
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
  سل الحياة  - ٩

 حياة بحث صحوة مصر نصيحة
  

  َسل يا ابن مص5ر ع5ن الحي5اة فإنھ5ا
 

  تأتى  لم5ن ھ5و للحـــ5ـياة مقـــــ5ـدرُ  
  

  واعل55م ب55أن النفــــ55ـس إن علمـ55ـتھا
 

  وط55أ العـُـــ55ـ# تس55مو إلــ55ـيه وتعب55رُ  
  

  وإذا غرس55ت الخ55ـوف فيھ55ا  م55ـرة
 

  ـ555ـذرُ َن555ـيلُ الُعـ555ـ# يتع ...أو ُرعتھ555ا 
  

  ھ55ذى الحـ55ـياةُ بفـ55ـرحھا وبكــ55ـائھا
 

  ك555ُدمى ُيحركھ555ا القـ555ـوى فيكــــ555ـبرُ  
  

  أم555ا الض555عيُف يكـ555ـون فيھ555ا تائـ555ـهٌ 
 

رُ     تح555ت الـ555ـُركاِم مكانــ555ـه يتصــ555ـب9
  

  � تبت55ئس ي55ا اب55ن العـ55ـروبِة ُظلم55ةً 
 

  ِس55ر ف55ي الحي55اة ون55ور حق55ك يبص55رُ  
  

  فاللي55ل ل55و طــــ55ـال الحــ55ـياَة فإنـ55ـه
 

  ف555اِن وإشـــ555ـراق الص555بيحِة م555ـنذرُ  
  

  
  

ال عمر جمال عبدالناصر    )الباحث عن الحياة(العسَّ
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  ١٥٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  قلمصيحُة  -١٠
  )قع عليه ظلمي من يسجل تعاطفه مع كل(

 حب انتماء  مصر قلم عتاب
  

  يســـــ55ـ#ٌم لWحــ55ـبِة م55ن ِصحـ55ـاب
 

  ودمــ55ـٌع مرســ55ـلٌ ي55روي ِكـــتاب55ـي 
  

  وعطـــ555ـٌف � يـفارقـــ555ـُه حــــن555ـانٌ 
 

  وجـــ55ـرٌح ق55د أُزيـــ55ـَد عل55ى َعذاب55ـي 
  

  عـ55ـلى ظــ55ـلِم ا4حـــ55ـبِة فـــ55ـواسي
 

  دمــ55ـوًعا ذارفـــ55ـات ف55ي ذھــــ55ـابِ  
  

  أيــ555ـندم ذو الـــب#غ555ـِة إن تجــ555ـل9ى
 

  ـواِب؟عل55ى صفحــ55ـاتِه حس55ُن الجـ55 
  

  فيعــ55ـلو نجـــ55ـمُه وكــــ55ـأن بـــ55ـدرا
 

  وَيھـــ55ـوي للظــــ55ـ#ِم ب55# حسـ55ـابِ  
  

  ُيمھ55ُد للعـــــ55ـ# عـــ55ـثًرا َفُيطـــ55ـوى
 

  ويش55رُب ف55ي الكف55اِح الـ55ـمَر ص55ابِ  
  

  َيع55دh عــــ55ـتادِه وكـــــــ55ـأن حـــ55ـرًبا
 

  سيحس55مھا َفَيفــــ55ـتُح ك55ل بــــــ55ـابِ  
  

  ـــ55555ـرَق ا4بـ55555ـواَب إ�فم55555ا أن يطـ
 

  بأيـــ55ـٍد َتنــــ55ـتِزعُه ورا النــــ555ـقابِ  
  

  ويدخـــ55ـلُ ُزمــــ55ـرةٌ ليســ55ـوا بأھ55لِ 
 

  لحــ55ـمِل العل55ِم ُملتــ55ـمسو الثـِــ55ـقابِ  
  

  َغريـــ55ـٌب ف55ي دي55اِر الظل55ِم حــــ55ـقي
 

  وُظل55ُم الظالمــ55ـيَن َعل55َى الِرقــــ55ـابِ  
  

  إمـــــ5ـامٌ  َشَكـوُت وم5ا تبــــ5ـقى ل5ي
 

  !! َعَتـــبُت و� ُيحـــــركھم ِعــتابي 
  

  فحس55بي dُ ف55ي قــــــ55ـوٍم أََذلّــــ55ـوا
 

  أن55وَف ا4ُســـــ55ـِد س55كان الــ55ـروابي 
  

  بــــ55ـ#دي عـَــــ55ـبرةٌ مـــ55ـني علي55كِ 
 

  بلى فعلـــ5ـيِك دمـــــ5ـعَي وان5ـتحابي 
  

  بـــ#دي ضاعــــ5ـِت اQمـــ5ـال من5ي
 

  ن9 حقيقتي َشــ5ـَرُك الســـــــ5ـرابِ كأ 
  

  بــــــ#دي علميني كـــ5ـيف أحـــ5ـيا
 

  على َضف9ــــاِت نيــــلِك والــــ5ـترابِ  
  

  بـــــــ#دي علميني كـــــ5ـيف أُرب5ى
 

  وأنسى في الحــــناِن شقا اغتراب5ي 
  

  بـــــ#دي كل9ــلي َجھــــدي بحــــ5ـقٍ 
 

  ـــــيزاُن الحس5ابِ فأنـــِت العــــدلُ م 
  

  بـــــــ#دي إن تحـــالفِت الظــروفُ 
 

ــــَدِت الـــَنوائـــُب في ذئـــاب  Xوُجس  
  

  سأقـــــدُم في ثــــبوٍت كي أضــحي
 

  فُجــرُحِك يا بـــــ#دي من ُمصــابي 
  

  أروُح بكــــــل أرٍض ثم أغـــــــــدو
 

  بيوَقـــــبري في تــــرابِك يا مـــــآ 
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  ١٥٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الَحَمُل العاشق(أحمد أحمد بكرى محمود 
  , املك إ, أحBمي -١

 أمل حب حلم عجز وصف
  

  � أملُك إ� أح#مي
  رم555555انيحِ  يرض555555وحنين555555ا يُ 

 

  ودموع55555555اً تمW55555555ُ أجف55555555اني 
  

  تس5555555عدني كثي5555555را وكثي5555555را
 

  !! يإليھ55555ا وتنس55555ان اش55555تاقُ  
  

  وبع55555555ض ا4حي55555555ان أت55555555ألم
 

  يم55ن دمع55ي وذكرن55ي أحزان55 
  

  إ� أح#مي ملكُ أ� 
  لعيني55555555555كِ  وحب55555555555ا غ55555555555الٍ 

 

  وش555555555وقا ك555555555البحر إلي555555555كِ  
  

  وقل5555555ب � يع5555555رف غي5555555رك
 

  وع5555رف الح5555ب عل5555ى ي5555ديكِ  
  
  

  بأجمل ما في أيامي
  � املك إ� أح#مي

  إ� أح#م55555555555555ي مل55555555555555كُ أ� 
 

  في55555555555كِ  وقلم55555555555ا يتغ55555555555زلُ  
  

  ويكت55555555ب كلم55555555ات الح55555555ب
 

  ص555555ُف أجم555555ل م555555ا في555555كِ وي 
  

  ويعج555ز قلم555ي ع555ن الوص555ف
 

  !؟ أيص555ُف ف555ي ع555ين تس555حرْ  
  

  وترم5555ى باس5555ھم ف5555ي القل5555ب
 

  !؟ مقم55رْ  هأيص55ُف ف55ي وجھ55 
  

  ينس555555يك طريق555555ك وال555555درب
 

  !؟ أيص5555ُف  ف5555ي ب5555در مقب5555لْ  
  

   كما أنت دوما أھواكِ 
  دوم555555ا كم555555ا أن555555تِ  أھ555555واكِ 

 

  عصفورة ترقص علIى الشIجرِ  
  

  دوم555555ا ك555555م أن555555تِ  أھ555555واكِ 
 

  تف55555555رح ب55555555المطرِ كطفل55555555ة  
  

  دوم555555ا كم555555ا أن555555تِ  أھ555555واكِ 
 

  تش5555555555به للقم5555555555رِ  إم5555555555رأة 
  

  أھواك و� اقدر أبدا
  أنس555555اك وان عن555555ى غب555555ت ِ

 

  رؤي55555اك ھ55555ي اكب55555ُر ف55555وز ٍ 
  

  يرض5555يني ويمح5555و حرم5555اني
 

  رؤي55555اك ھ55555ي اكب55555ُر ف55555وز ٍ 
  

  وأجمل ما بستاني
 � أملك إ� أح#مي

  
  

  )الَحَمُل العاشق(أحمد أحمد بكرى محمود 
 بقتش شايفه العيون ما -٢
 احتPل فلسطين ذل وصف عروبة

  
  العي555555ون م555555ا بق555555تش ش555555ايفه

 

  أي حاج5555555555ة م5555555555ن ال5555555555دمارْ  
  

  والقل55555وب م55555ا بق55555تش عارف55555ه
 

  إي55555555555ه مص55555555555ير ا�نتظ55555555555ارْ  
  

  في55555ه قل55555وب ش55555ايفه وخايف55555ه
 

  ك5555555555ـاتمه جواھ5555555555ا الم5555555555رارْ  
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  ١٦٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

 
  

  ه كل حاجة علينا ھان5توالنھارد
 

  هوالق55555555555دس كان55555555555ت بداي55555555555 
  

  بك55555ره ج55555اى ذي الل55555ي فاي55555ت
 

  هوال555555دمار م555555ا ل555555وش نھاي555555 
  

  احسس55نا غاي55ب ىل55و س55كتنا يبق55
 

  هض5555555اعت ك5555555ل غاي5555555 ىيبق5555555 
  

  إي55ه بأي55دنا ھ55ي دى أم المص55ايب
 

  والل5555555ي نكس5555555ت ك5555555ل راي5555555ه 
  

 

 
  

  مس55555555555لمين ا�س55555555555م لك55555555555ن
 

  !؟ ف555555ين مب555555ادئ ك555555ل مس555555لمْ  
  

  اليھ55555555555ود مل55555555555ت ا4م55555555555اكنْ 
 

  ييج5555ى الي5555وم ونحس5555مْ  ىوأمت5555 
  

  ؟ أمرن555555ا وي555555ا الل555555ي س555555اكنْ 
 

  بيقس5555555555مْ  هروحن5555555555ا وباي5555555555د 
  

  نْ يف55555ي ال55555ب#د م55555ع ك55555ل خ55555ا
 

  ب555اع ف555ي ارض555وا وھ555و مس555لمْ  
  

 

 
  

  ؟ ا4رض م55555اتْ  ك55555ام ش55555ھيد ع
 

  ؟ ق55555555د إي55555555ه بك55555555ت العي55555555ون 
  

  وق5555555ت كبي5555555ر وف5555555اتْ  ىع5555555د
 

  وإحن5555555ا لس5555555ه ب5555555ين ظن5555555ونْ  
  

  والل5555555555ي بيع5555555555يش الع5555555555ذابْ 
 

  نْ الض5555555555عيف الل5555555555ي يھ55555555555و 
  

  والل55555555ي حاس55555555س باQھ55555555اتْ 
 

  لي5555555ه تغي5555555ب عن5555555ه العي5555555ونْ  
  

 

 
  

  ق55555555555وة ا!يم55555555555ان س55555555555#حنا
 

  ننتص555555555ر بي555555555ه ع ا4ع555555555ادي 
  

  احن5555555555إمس5555555555تحيل نق5555555555وى و
 

  متف555555555رقين ف555555555ي ك555555555ل وادي 
  

  حبن5555555555555ا اكت5555555555555ر لروحن5555555555555ا
 

  يفين5555555ا خوفن5555555ا ع5555555اد ىخل5555555 
  

  نازف55555555555ة ق55555555555دمنا جراحن55555555555ا
 

  !!ي واحن555ا لس555ه ش555عورنا ھ555اد 
  

 

 
  

  هوd دى اكب5555555555555555ر إھان5555555555555555
 

  ع555555دو ض555555عيف قص555555دنام555555ن  
  

 

 
  

  هيبق555555ا ف555555ين معن555555ى الكرام555555
 

  لم5555555ا نن5555555داس ف5555555وق ب#دن5555555ا 
  

  هن555555555555وا لين555555555555ا ابتس555555555555امبي9 
 

  وخطط5555555555وا لي5555555555وم ھ#كن5555555555ا 
  

  هط55555555555بعھم غ55555555555در وخيان55555555555
 

  ذي م55555555555ا بيق55555555555ول كتابن55555555555ا 
  

 

 
  

  لس555555555ه ت555555555انى في555555555ه ك555555555#مْ 
 

  لس5555555555ه ھتقول5555555555وا اليھ5555555555ودْ  
  

  واحن55555ا ع555555ارفين م55555ن زم555555انْ 
 

  ق5555555د اي5555555ه نقض5555555وا العھ5555555ودْ  
  

  الك55555555555555555#مْ  والغري55555555555555555ب إن
 

  الل55555555555ي بنقول55555555555وا وع55555555555ودْ  
  

  م55555ا إحن55555ا م55555ش حاس55555ين أل55555مْ 
 

  ك5555555ان س5555555بب فيھ5555555ا اليھ5555555ودْ  
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  ١٦١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الَحَمُل العاشق(أحمد أحمد بكرى محمود 
  يا ليتك تعودين - ٣

 انتظار شوق فراق حب مناجاة
  

  ي5555555555555ا ليت5555555555555ك َتع5555555555555ودينْ 
 

 5555555555555   ا يوم5555555555555ا وألق5555555555555اكِ إلي9
  

  ي5555555555555ا ليت5555555555555ك تع5555555555555رفينْ 

 

  م5555555555دى ش5555555555وقي لرؤي5555555555اكِ  
  

  ن555555كِ مِ  ق555555ْد أخ555555ذني الق555555ُربُ 
 

  إل555555ى ع555555الٍم غي555555ر مح555555دودْ  
  

  دافع555555555555ا قلب555555555555ي ليس555555555555ألْ 
 

  ؟ أي555555ن نح555555ُن م555555ن الح555555دودْ  
  

  يأدرى أن555555555 قل555555555ُت لس555555555تُ 
 

  ؟ ف5555555ي الخي5555555ال أم الوج5555555ودْ  
  

  يوس555555555معت ُص555555555وًتا يغن555555555
 

  ب55555555555داخلي من55555555555ذ عق55555555555ودْ  
  

  مخب5555555555555را ب5555555555555ان قلب5555555555555ي
 

  عن555555دك ول555555ن يع555555ودْ  َذَھ555555بَ  
  

  لك5555555555ن حبيبت5555555555ي أھ5555555555واكِ 
 

  !! اخش5555ي م5555ن ش5555وقي يزي5555دْ  
  

  ق555555ْد يك555555ون ص555555متي أھ555555ون
 

  م55555555555ن ع55555555555ذابي للحبي55555555555بْ  
  

  أعظ5555555مْ  ق5555555د يك5555555ون الح5555555بُ 
 

  م5555555555ن ك5555555555#م ق5555555555د يبي5555555555دْ  
  

  ب5555555555العيون القل5555555555ب يعل5555555555مْ 
 

  الك555555555555#م وم5555555555555ا يغي5555555555555بْ  
  

  ف55555ي الس55555كون العش55555ق ي55555نعمْ 
 

  ف555555ي الس555555كون أك555555ن س555555عيدْ  
  

  ىبقأس55555555555 ياعلم55555555555ي أن55555555555
 

  م55555555555ا تع55555555555ودين55555555555اظرا يو 
  

  ك55555555ل ي55555555وم حب55555555ي يرق55555555ى
 

  محافظ55555555ا عل55555555ى عھ55555555ودي 
  

  ل555555ن تك555555وني ل555555ي ك555555ذكرى
 

  ل555555ن تغيب555555ي ع555555ن وج555555ودي 
  

  ج55555555اد قلب55555555ي بك55555555ل حب55555555ي
 

  ن55555555555اظرا يوم55555555555ا تع55555555555ودي 
  

  زاد ش5555555وقي ببع5555555دي عن5555555كِ 
 

  !؟ وكي55ف اق55وي عل55ى ع55ذابي 
  

  الق555555555رب من555555555كِ  والس555555555بيلُ 
 

  حت5555555ى انع5555555م ف5555555ي حي5555555اتي 
  

  أنت555555555555ي ا4ي555555555555امِ  فرح555555555555ةُ 
 

  !؟ن أراكِ أوكي5555555555555ف ل5555555555555ي  
  

  المبك55555555555يالحل55555555555و  حب55555555555كِ 
 

  اش5555555555تياقي والبك5555555555ا س5555555555رُ  
  

  ويمض5555555555ى ينف5555555555ذ العم5555555555رُ 
 

  !! والھ5555وا ف5555ي القل5555ب ب5555اقي 
  

  
  

  )الَحَمُل العاشق(أحمد أحمد بكرى محمود 
  العاِشُق الِمسكين - ٤

 ألم مسكين عجز حب استنكار
  

  سكينْ المِ  قُ أيھا العاشِ 
  !كيف تقوى على الحنيْن؟

  ا4وھامْ  وتقتلكَ  ا�Qمَ  تتحملُ 
  !! وتضحك أمام الناس وقلبك حزينْ 
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  ١٦٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  سكينْ المِ  قُ أيھا العاشِ 
  !من البكاْء؟ ألم تمــــــل9 

  ناْء؟وصرخات قلبك من العَ 
  التي ب# دواْء؟ كَ وجراحُ 
  !!عداْء انك من السُ  رُ ظھِ ورغم ھذا تُ 

  تظارْ على ا�ن لن ألومكَ 
  على ا�ختيارْ  ولن أجبركَ 
  يرجع القرارْ  ففي حبكَ 

  وأنت المسئول ب# نكيرْ 
  والمصيرْ  القادمةِ  عن حياتكَ 

  ولكن ما أستطيع فعله ھو التحذيرْ 
  مريرْ  رحٌ الھواء جُ  رحُ فجُ 

  منھا الكثيرْ  ييعان ونارُ 
  فاھرب بقلبك وأنوى الرحيلْ 

   فلن تتحمل نار العاشقينْ 
  

  سكينْ المِ  قُ أيھا العاشِ 
  زعومْ المَ  بكَ في حُ  أخطأتَ 

  حنينا مسمومْ  ىالھو من كأسِ  وشربتَ 
  العيونْ  بنظراتِ  من حبيبتكَ  وانخدعتَ 

  !! فأنت عاشق لھا وھى لن تكونْ 
  لك ذات يوم قطعا ب# ظنونْ 

  أحبت الكثيرْ  4نھا قبلكَ 
  وكل من أحبھا كان موھومْ 

  وأصبح على جرح ودمع وانينْ 
  

  نْ سكيالمِ  قُ أيھا العاشِ 
  من ا4ح#مْ  حبيبتك ھذه حلمٌ 

  وأوھامْ  حبھا وك#مھا كذبٌ 
  عن معاني الغرامْ  - إن أردت  -واسألھا 

  ؟ وماذا يمثل لھا الحبيبْ 
  بأي ك#مْ  جبكَ لن تُ 

  إ� اللھيبْ   ولن تجنِ 
  ھذه بحر غريقْ  حبيبتكَ 

  وبريقْ  نارھا ضوءٌ 
  إ� الحريقْ  منھا لن تعطيكَ  إذا لمستھا وقاربتَ 

  !! وبئس الطريقْ  اخترتَ  بيبةُ الح فبئسَ 
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  ١٦٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  عيوني أيھا الصديقْ  أبكيتَ 
  فقد ذكرتني بجرح عميقْ 
  كان بداخلي وبدأ يفيقْ 

  ناراحَ جِ  فھل ننسى لبعض الدقائقِ 
  !! جراحنا التي � تستكينْ 

  
  سكينْ المِ  قُ أيھا العاشِ 

  ھذه ليست نھاية الحياةْ 
  أخطأت في حبك إذاً فأنساه

  إنك تحيا بغير ھواه
  زمان وتعشق سواهسيمر ال

  حبيب يحبك وأنت تھواه
  و� تندم على الماضي المفقودْ 
  واحرْص جاھدا على أ� يعودْ 
  ربما ھذا الحب قدر موعودْ 

  ولم تخسر شيئا سوى وقت قليلْ 
  طويلْ  في ليلٍ  الدمعاتِ  وبعضَ 

  عليلْ  اQن مجروحٌ  وان كان قلبكَ 
  والسبيلْ  ھو الدواءُ  فالحبُ 

  اأخرى وإنم ليس حب فتاةٍ 
  !! حباً للعالم ولكل جميلْ 

  والدليلْ  ھو العنوانُ  وليكن قلبكَ 
  في ھذا العالم الكبيرْ  لكل معاني الخيرِ 

  !! المحبينْ  ھذا تكْن أميرَ  وان فعلتَ 
  سكينْ المِ  قُ أيھا العاشِ 

  
  

  )الَحَمُل العاشق(أحمد أحمد بكرى محمود 
  مطلوب كتير قوى مننا - ٥
 كفاح انتماء مصر شباب نصيحة

  
  مطل55555وب كتي55555ر ق55555وى منن55555ا

 

  نحل55555م نخ55555اف عل55555ى بعض55555ا 
  

  ى روحن55555555ا بحبن55555555اونق55555555وّ 
 

  وبحبن5555555ا نص5555555ون أرض5555555نا 
  

 

 
  

  مطل55وب ش555باب ملي555ان كف555احْ 
 

  ع5555555ايش لبك5555555ره وللف5555555#حْ  
  

  ج55555555واه أم55555555اني وأمني55555555اتْ 
 

  للص555555#حْ ه عام555555 هورس555555ال 
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  ١٦٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  يع555رف مس555تحيلْ ش555باب م555ا 
 

  ع5555ايش لحلم5555ه نھ5555ار ولي5555لْ  
  

  م5555555ؤمن بأن5555555ه �زم يك5555555ون

 

  لو حتى كان في طريق طوي5لْ  
  

 

 
  

  وال55555555وطن بين555555555ادي لين555555555ا
 

  م55555ن زم55555ان واحن55555ا نس55555ينا 
  

  إن حبن555555555ا لي555555555ه واج5555555555ب
 

  ذى م55555555555ا ش55555555555فنا نبين55555555555ا 
  

 

 
  

  ومص5555ر وطن5555ي وفخ5555ر لي5555ا
 

  إن55555ي مص55555ري ومص55555ر في55555ا 
  

  ب5555555العيون الس5555555ود ول5555555ونى
 

  احت555555ى طبع555555ي منھ555555ا ھي555555 
  

 

 
  

  لعملن55555555ا همص55555555ر محتاج55555555
 

  واحن55555555ا أو�دھ55555555ا ومالن55555555ا 
  

  لي5555ه تھ5555ون أغل5555ى م5555ا لين5555ا
 

  ع555555ن عيون555555ا هلي555555ه بعي555555د 
  

 

 
  

  ل55555و بع55555دْت ي55555ومين عليھ55555ا
 

  ت#ق5555ى ش5555وقْك ين5555ده عليھ5555ا 
  

  وت#ق5555ى ال5555دنيا كلھ5555ا ض5555دكْ 
 

  وھ5555555ى م5555555ده ل5555555ك أديھ5555555ا 
  

 

 
  

  يا ت5555555انّن5555555وd مطل5555555وب مِ 
 

  نرس555555م ف555555ي أم555555اني ينبن555555 
  

  ْف نخض5555رر كي5555كي5555ْف نعّم5555
 

  م55555ش ك55555#م حل55555و وأغ55555اني 
  

 

 
  

  !؟ قلوبن555ا تْ س555يواحن555ا لي555ه قِ
 

  !؟ وانس55لْخ م55ن روحن55ا توبن55ا 
  

  عش555555نا ج555555وا دني555555ا تاني555555ه
 

  !! دني55555555ا تعبتن55555555ا وتعبن55555555ا 
  

 

 
  

  ك55555555ل واح55555555د فين55555555ا فك55555555رْ 
 

  وح5555ده ب5555س عش5555ان ھيق5555درْ  
  

  ك5555555ل واح5555555د فين5555555ا ع5555555ايزْ 
 

  يمش5555ى يعل5555ى ويبق5555ى أكب5555رْ  
  

 

 
  

  مس55555تحيل وح55555دك ھتوص55555لْ 
 

  ◌ْ أفض��ل لطري55ق م55ع بع55ضوا 
  

  خل�������ي إي�������دك وي�������ا إي�������دي
 

  وي5555ا بع5555ض أكي5555د ھنوص5555لْ  
  

 

 
  

  ربن5555555ا ق5555555ال ف5555555ي الكت5555555ابْ 
 

  وص555555555حابْ  هإنن555555555ا إخ555555555و 
  

  !؟ يبق5555ى لي5555ه نبع5555د ونتع5555ب
 

  والحن5555ين ف5555ي قلوبن5555ا غ5555ابْ  
  

 

 
  

  هي55555ا ش55555باب مص55555ر الحبيب55555
 

  هحبن55555555555ا ھ55555555555و الحقيق55555555555 
  

  ل555555و ق555555درنا نح555555ب بع555555ض
 

  هويبق55555ى في55555ه جوان55555ا طيب55555 
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  ١٦٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )بنت النيل(كامل الخازندار  جيPن محمد
  نظرة Kنفسنا  -١

 قناعة نصيحة تمرد إنسان خواطر
  
    يشتكيبير م الناس تك

  !!  شكلي وتقول مش عاجبني
  صل انا قصيرأيقول  اللي

  و اللي تقول بشرتي مش صافية 
  شعري أكرتوه أسناني معوج
  راكب ع اللي جنبهصباع رجلي 
  عينيا ضيقة واللي يقول 

  !! من كده حاجات كتيرو
 
  :من اثنتينه ما اسمع الك#م ده تصيبني حال كل

  !!غضب عارم  أو ضحك جارف
  على حقيقتھا  نفسھا هيا إما الناس دي مش شايف

  اھيا إما عندھم من الفراغ ما يكفي البشرية جميع
  ..... ودايما افكرْ 

  شكل الناس المشھوريْن 
  بتموت عليھم  اللي الناس

   و تتمنى تبقى شبھم
  مش كاملْ كل واحد فيھم  

  !! للجميْع  رهظاھ وعيوبه
   اللي سنانه عوجة واللي قصير موتْ 

  عارفة عيوبھا والناس دي أكيد
  لكن حبوا نفسھم بكل ما فيھا  

  وما قبلوش تغيير أشكالھم
   بھمْ فأحبھم الناس وأحبوا عيو

   ومش شايفينھا على ا!ط#قْ 
   اQخرينْ  لكن شيء متميز فيھم عن

  اQخر كده  من
  /          لو اقتنعت بنفسكْ 

   فيْك  و شفت انك متميز بكل ما
   شايفه وحْش  وإن الشيء اللي أنتَ 

  !! منك والناس شايفينه قمرْ  في واحد أوحش
  عاجباني نفسي  يقوله، و لما حد ييجي ينقده 

  شكلْك  ت#قي الناس كلھا بتحبھملت كده لو ع
  !!و شايفة فيك شيء متميْز 

  لو حبيت عيبك ھتحبه كل الناسْ 
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  ١٦٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )ضي القمر(مرتضى خشبه  ةرحم
  إلي بحر أشواقي  -١

 سراب حلم صبر شوق  بحر
  

  كل عام أحاكيكَ 
   إنني سوف أوافيكَ 
  في المقبل بصحبته

  !!ى رضولكنه حقا 1 يَ 
  أن يحاكي ألسنـــــًةً◌ ًَ◌بيضـــاءْ ى انه فع9 يأبــ

  قو1 إ1 أن يأبي حاكيھا 1 تختتــــــــــمُ 
  فيتركھا و1 يناديھا 
  وتظل بيضاء منتظره

  !! ـــه و1 يناديھــــا تناديـــــــــــ
  فيـــا بحر أشواق ٍ

  ! ناعلي ھواا كم نقتسم صبرً 
  !واشتياقا  ًراكم عانينا انتظا

  / علي رمالكَ ا قصورً  وكم بنيتُ 
  !! >جدھا سراباً  فعدتُ 

  
 

  )ضي القمر(مرتضى خشبه  ةرحم
  متى يجف النھر؟؟  -٢

 ألم حيرة استفھام ذكرى نھر
  

  .. ... أتساءل جلستُ 
 إلي متي؟.. ... الذكرياتِ  ةَ أنفاسي حبيس تي تظلُ إلي م

  .. ...أتساءل  جلستُ 
  ؟ وينشرھا علي الجدرانْ  الذكرياتِ  ھل أنا من يرسم م9محَ 

   وبدأت رحلتي مع النسيان وقلت انه كفيل به الزمانْ ، لقد حاولت 
  !! لكنھا صدفه

    جعلتني أعود إلي نقطة البدايةْ 
  بل ردتني مردا جمي9 إلي ذلك النھر المنجرفِ 

 مع التيارْ  �سبحَ  دتُ فعُ 
  فأعود 5تسائل أين نھاية ذلك النھر وأين تستقر سفينتي؟؟

  وانا 1 أجد الميناءْ  والنھارُ  الليلُ  فيتعاقبُ 
  / وعندما أحاول الرجوع مقاومة ذلك التيار

   / الذي تجرفني بشده وأنھك قواي 
   كھا في محاولتي السابقةْ التي طالما أنھ 

   ةْ بصدف معلنا رفضه التام لمبدأ النسيان 
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  ١٦٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ف9 أجد مفرا من ا1ستس9مْ 
   و1 أجد سبي9 إ1 الدعاء والبكاءْ  

  متي أجد الميناء؟؟ متي يجف ھذا النھر؟؟
  
  

  )ضي القمر(مرتضى خشبه  ةرحم
  قلبي ىحبا أحي - ٣

 حياة رحمة قخ&أ حب مناجاة
  

  ؟؟ قبلكْ  ماذا كان الحبُ 
  ؟؟ ومن أحب إذا لم احبكْ 

  ! كم من ليل سھرت أناديكَ 
  ! وكم من دمع بكيت أناجيكَ 

  !! 1 اطلب منك إ1ك
  و1 أرغب في أحد ٍ سواك

  غيرك مخلصا فما علمتُ 
  خيرا منك مؤنسا وما وجدتُ 

  كم من نعمة أعطيتنا
  وكم من موھبة منحتنا

  حاجةٍ  كلL  يا قاِض 
  يا من له في كل شأن أيةٌ 

  من ذا الذي يفوض لك أمرا
   و1 تقضي له فيه عد1

   يا حبيبُ 
  قد سبق وأھداني حبا

    يا مجيبُ 
  تشدو بسمه ا>رواحْ 

    يا رحيمُ 
  جلب ا>فراحْ او الحزنَ  بْ اذھِ 

  القلب بذكره نسَ آ يا حبيبٌ 
 حبهأحيا القلب ب يا حبيبٌ 

 
  

  )ضي القمر(مرتضى خشبه  هرحم
 !! حلم كالسراب - ٤

 ألم فراق سراب حلم وصف
  

   غادر مودعا قلبي ذھب مع الريح حلمي
   وبدل ھنائي وسعادتي اخذ بسمتي وفرحتي
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  ١٦٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

    سافر إلي ارض المجھولْ 
   وصولْ ولم يعلن بعد عن موعد ال

   وقطف جميع الورودْ  نقض جميع العھود
  دْ غدا تنفرج ويعو وجعل ا4مل يداعبني

   ويجدد العھد ويسقي الورودْ 
   بعد فيه ا4مل وزال فيا حلم كالسراب

  فكثيرا ظننت إنني امتلكتك
   حالْ من المُ  بعدَ أوكنت لي 
   لي عنوانْ  وأراد اليأسَ  فيا أم# خدعني

  !! غدا يصير الحلم با4لوانْ ف روحي منه لن تيأسأبًدا 
 
  

  )ضي القمر(مرتضى خشبه  هرحم
  , تكرھيني - ٥

 عذاب فراق حيرة حب وصف
  

   وجداني؟؟ وأحررُ  حبكَ  متي اقتلُ 
  علي قلبي الذي طالما أضناني؟؟ متي انتصرُ 

  أحياني  فھو الذي وان صار ماٍض  فحبكَ 
  أحزاني مري وقتل جميعَ عُ  ھم9  وأزاحَ 

  حرماني وان كنت تركتني فانك � تبغِ 
  تمناني و� غيركَ  فما تمنيت غيركَ 

  ي فما كان ذلك لھوانييت عن9 وان كنت تخل9 
  فقد كان لعزتي وان كان ذلك أعياني

  يوما وان زاد ذلك أحزاني  وما كرھتكَ 
  !! وما تمنيت لك شرا إ� أن � تنساني

  سحقني وأثار كامن بركاني جركَ وان كان ھَ 
  فما علمتك أناني  وكيف ترضي لي بجرحٍ 

  ؟ وللھوانِ  وللشكوكِ  أتتركني للظنونِ 
  !مرنا في لحظة ھذيانِ عُ  وتقتل فرحةَ 

  !! وتسألني إذا ما افترقنا أ� تكرھيني وأ� تنسي إحساني
  ن زاد ذلك أحزانيإيوما و فوا f ما كرھتكَ 

  مري وان كان عمري أخزانيفقد كنت ع
   وما جف لي دمعا وما نفذ من قلبي حناني
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  ١٦٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )قمر الزمان(محمد أمين محمد أمين 
  رسالة متدرب -١

 استفادة بداية ياباثو علم رسالة
  

  بسم d الواحد ا4حد نبدأ دون تكرارْ 
  صلى ونسلم على النبي احمد الرسول المختارْ ون

  ثم نثنى على القائمين على المشروع القائم المزھارْ 
  ونھديھم على عملھم باقة من الورود وا4زھارْ 

  ذلك العمل الموصوف بقلة التكرارْ 
  المعد لن لمواجھة التحديات وا4خطارْ 

  فقد أضاءتم عقولن بعد ظلمٍ 
  يارْ كالنجوم لراكب السفينة وسط الت

  فانا كنا مثل ا4رض القاحلة التي
  جرى الماء فيھا فأحياھا با!نبات وا!ثمارْ 

  فجرى عملكم فين فأيقظتمونا بعلومكم
  التي جرت في عقولنا كجريان ا4نھارْ 
  فإذا غابت الشمس من وسط السماء
  اضاتم مكانھا بفعلكم الدائم التكرارْ 

  والذي يزيد ضياء وازدھار منكم بعد المراجعة
  حتى � يصبغ بصبغة عدم التجديد والتكرارْ 

  وھذه شھادة منا عليه بأنه فريد
  وخذوا منا على ذلك الميثاق وا!قرارْ 
  وقمر مثله حق له أن يتوسط السماء
  و إن ينشر في ربوع العالم ا4نوارْ 

  لقيام إدارة صادقة النية عليه
  � ترضى بأقل من الع# ھدف واختيارْ 

  ى أفعاله ظاھر علمهومدير للمشروع � تنس
  كالسماء يسير في وسطھا الشھاب السيارْ 

  فھو كذلك من أول يوم ومن البداية
  مجددا وعالم وقادر على توليد ا4فكارْ 

  فاخبرنا وعرفنا بمراحل تطور مشروعه
  منذ أن بدا والى حيث توقفت به ا4قدارْ 

  فأرشدنا في خطابه الموجه إلينا
  التحدي وا�ختبارْ إلى خير الطرق والوسائل لعبور 

  وبصحبته فريق معاون من المجددين
  يعمل كل ساعة طوال الليل والنھارْ 

  ويتبعه مدربين أكفاء اختيروا
  بعد إثبات تفوقھم وبناء على معيارْ 
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  ١٧٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فكانوا عند حسن الظن فيھم
  فكانوا في الساحات كالفارس المغوارْ 

  ومتدربين صدقوا النية في طلب النجاح
  م أخطار البحارْ بل والتفوق واقتحا

  فمشروع يضم منظومة كتلك
  كان حق له دوام النجاح وا�ستمرارْ 

  والذي لميرى ما فعلوا وسلكوا ورأى 
  النتائج لقال انه فعل سحر اسود جبارْ 

  ونعذره فيما كان من قوله 4نه
  لم يرى ما سلكوا من واعر الطرق وا4خطارْ 

   وأنا لنرجو إ� يكون لمشروعكم نھاية
  ما بقيت الحياة وأضاءت ا4قمارْ  وان يدوم

  ونشكرھم ونشكر فعلھم فينا
  عميق اQثارْ  الذي ترك فينا

   ونشكر d الذي ھدانا للدخول إلى مشروعھم
  بقدرته وقبل إن يكون منا اختيارْ 

  ونختم بالص#ة والس#م على أكرم المرسلين
  وعلى صحبه من ا4خيارْ 
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  ١٧١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

ال محمد جمال عبد الناصر    )و شامة المصريأب(العسَّ
  في حب مصر -١

 أمل وحدة حب مصر عذاب
  

  ليكي يا مصر باھديكي س#مْ 
  !!في كل منام 

  بحلم بيوم رجوعي بس#مْ 
  ولترابك....... 4حضانك 

  ...وأعيش في زماْن 
  غصب عنى بعدت عنكْ 
  لما حسيت يوم بأني

  !!يب على أرضْك غر
  قررت أھاجر وأبتعد

  وأحقق في البعاد ذاتي
ر وتدي يوماتي   في ب#د تقد9

  !!غصب عني يا أميره 
  !!غصب عني يا أميره 

  فيكي ناس مليانه غيره
  أرض  مجد وحضاره
  وألف مصنع وسفاره
  و� جامع نھر الخير

  اللي لساه بيجرى فيكي
  d اعلم!!! بس فين ؟
  علمd ا!!! بس فين ؟

  
  ياما ُشعرا في ھواكي

  غازلوا ياما في سماكي
  علموا الدنيا ابتسامتك
  علموا ا4يام فداكي
d بحرارة حارِسك  

  .....طول الزماْن 
  مھما دام الظلم يطغى
  حلم ھايزول  لWمانْ 
  !!سامحيني يا ب#دي 
  !!سامحيني يا ب#دي 

  وادعيلي أرفع اسمك
  راية للخير اللي فيكي

  ي أنا مصريعشان قولھم إن
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  ١٧٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  طول عمري أنا مصري
  !!مھما كان 

  فضلك عليا دين بسده
  وعمري مانسى يوم حنانكْ 

  ھنا على أرض تانيه
  عشت وشوفت اللي بحلم بيه

  جوا حضنك ناس تمامْ 
  والمعامله آخر احترامْ 

  أيد المساعده في كل وقت وكل مكانْ 
  ما تفرق بين مسيحي مسلم و� أديانْ 

  نْ عايش على ترابھا بكل أما
  الكل عارف ھدفه وبيراعي ربه مھما كانْ 

  !!بكل احتراْم .... عايش فيھا أنا 
  وحافظ مقام � ت#قى الحرامي

  أو الخاين أو غاصب حقوق إنسانْ 
  !!بلد حضاري عمرھا ث#ثين عاْم 

  واحنا يالي عشنا فوق سبع آ�ف عامْ 
  وخيرك نھر جاري

  وشمسك الطالعه ت#لي
  وأنتي بين كل الصورْ 

  !!وجميله في عيون كل البشْر  حلوه
  !!لحد أمتى ھتفضلي تتفرجي ؟؟
  أو�دك الغربه بتقتل حلمھم

  شباب عايز يعمر ويبنى ويكمل رسالة ا4ديانْ 
  ويربى جيل يحمى حماكي ويبني زى زمانْ 

  مكان حضاره  وشعب قاھر للصعابْ 
  آه بقولھا بكل حرقة من جواي

  يا مصر عمار ھارجع مھما طال حكم الغيابْ 
  دا أنتي اللي ليا مھما كانْ 

  أم دنيتنا الكبيره
  خضنھا دافي يضم

  !!ويصبر ويقتل جواه العذاْب 
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  )حامل اللواء(محمد مصطفى أحمد عبدالظاھر 
  خبر قديم -١

 حياة حب إمرأة أخPق نصيحة
 

 خفيّ ال الجمالِ  تأيا سيدا
 الجليّ  و يا سيدات الجمالِ 

 تحلت بتاءِ  يا كل منْ و
 عنا أخبركن9  تعالينْ 
 خبراً جديداً ...  خبراً قديما

 من ا4زل يجرى وحتى الفناءِ 
 فإن كنِت ناسية فاذكري
 وإن كنِت جاھلة فاعلمي

 بأنا ذبابْ 
 حيناً  نحط على الحلو منكن9 

 وحيناً نطير وراء السرابْ 
 لح#وةَ فإنا إذا ما سئمنا ا
 نأتي الِجَيف
 حتى السأِم◌ِ 

 بشوق ٍ جديد ٍ  ثم نعودُ 
 فإنا ذبابْ 

 و نحن إذا ما ارتقينا 
 ترابْ 

 و� ُتمW العين فينا 
  بغير الترابْ  

 و� ُتمW النفس منا 
 بغير الخيالْ  

 وطينٌ  لحمٌ  – لWسفِ  – وأنتنَ 
 نخاله في الوجه نوراً 

 كنز دفينْ  و خلف ا4ستارِ 
 خيالْ .. خيالٌ 

 نعناه حين َعِدمنا الجمالَ ص
 وبعد المكاشفة يذوى، يغيض

 دوماً جديدْ .. فَسمُت الخيالَ 
------------------------ 
 ھذا إليِك اعتذاري وذنبي

 ھذا اعترافْ 
 فإن لثمت أناملِك لي#ً 

  صحوت أقّبل جبين العفافِ 
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  ١٧٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  غًدا قد تريني عنِك بعيداً 
 � تكرھيني
 لست سعيداً 

 دْ وبعد غٍد حتماً سأعو
 و في القلب منِك بقايا وعودْ 

 فكوني كما شئتِ 
 كوني عريني
 أو � تكوني
 بيدِك القرار
 لكن احذريني

 فنحن إذا ما ُجرحنا 
 ذئاب

 نلوذ إذا ما ُدمينا الفرار
 وقبل تمام ا�لتئام

 نصقل أنياب ا�نتقام
 لئن لم يكن من الجارحة؛

 فمن أي أخرى
 فليس لنا حين نغوي عقول

 الصنيع ذئاب ولكن بحفظ
 تحلوا كما يتحلى الرجال

 شقينا تراب ذئاب ذباب
 بعشق النساءِ 
 :فقلن بعجب

 !! يا للرجالْ  
  
  

  )حامل اللواء(محمد مصطفى أحمد عبدالظاھر 
  بين السماء واKرض -٢

 ألم  حيرة ھيام عشق رجاء
  

  ُعـ5ـ# أعل5و ھـام5ـَة الـقــمـ5ـمِ تـارةً فـي ال
 

  وأراني من الحسِن كالحبِر من قلـم5ـي 
  

  ـرى بِن5دى ا4زھــ5ـاِر مختـلطـ5ًـالثأطـَـأُ ا
 

  ن أقدم الق5ـَِدمِ مًرا ھارباً طفـيضـوُع عـ 
  

 ُ   ـي9 أكـــ5ـواٌن ُمـــكــــّونــــ55ـةن5ـلى لعيج5تـ
 

  من الـبريِق، وأكــــواٌن مــــن الـعـــدمِ  
  

  إذا بي أھوي إل5ى الحضي5ـِض منتكس5اً و
 

  ھٌب لھـا البصيـُر َع5ـِمىش وإلّي تھوي 
  

  اھ5تـُـلمـتــھ5ـا � مـ5ـن إنارمــن فــرِط ظ
 

  رمِ سـوداء بـالضغــناِء تـضـطنـاُرھا ال 
  

  كشيط55ـاٍن َقــَع55ـَد للـسم55ـِع فـــاقـْـتــ55ُـنِصَ 
 

  بثاقـٍب َرصـــ5ـَداً � ُمـخــــطـــ5ـئ ا4َرمِ  
  

  فتـلك تـارتـي ا4خــ5ـرى وم5ا أص5ـير ل5ه
 

  مدفوٌن حـيـًا تـحت طــٍن مـــن الـرم5ـمِ  
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  ١٧٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  دارت دوائــُر الـدھـ5ـِر علـ5ـّى سـائُرھـ5ـا
 

  اQن فـاسـت5ـلمِ  -قـيل لي-أتريد حربـًا؟  
  

  مـــا ذاك ذنــبـــ5ـي بــ5ـل إرادتـ5ـكِ ! أواهٍ 
 

  مياf ما ظلـمـتــُـِك يـــومــاً لـتـنـتـقـت 
  

  كل الذنـ5ـوِب لـھ5ـا الغـفـ5ـران ُمحـتـمـ5ـلٌ 
 

  وذنبي لديِك � ُيـغـفـــُر ولـــو بــدمــي 
  

  قلُب التقـل5ـِّب والقسـ5ـوِة والغـ5ـِش، ول5م
 

  ُيعَرف له وصٌف فـي العـُرِب والعـَج5ـَمِ  
  

  قـلٌب نِص5ـفه حجـ5ـر الــص5ـّواِن أسـ5ـوداً 
 

  لــَھـــَرمِ وقـُّد باقـيــِه مـــن حــجــارِة ا 
  

  فـمـا أ�نـُه الھـ5ـوى قـ5ـّط ومـ5ـا اخـت5ـلج
 

  ومن الـحـجـارِة ما ُيــفّت ويــنــقــسـمِ  
  

  القيُد في معصمي من خالِص دمي ارتوى
 

  أنھى على اللحم وباَت يـنخر َعــظـمى  
  

  لـم يبـَق لـي سـوى الدمُع الـذي أسـكبه
 

  ضحكاً على حالي أو من َسـكــرِة ا4لم 
  

  لم يبَق لـي سـوى الِشعــُر الـذي أنظمه
 

  في وصِف عبقــريِة عـذابِك الُجـھنمي 
  

  لـم يبـَق لـي سـوى القلـُب الــذي أنھكه
 

  القتلُ على مـا لـم يـرتـكـب مـن الُجرمِ  
  

  فــــذاك مــا بــــه أرقـــى للعـُ# والــذي
 

  أھوي به من َعـــٍل كـجـــيــٍش منھ5زمِ  
  

  مريــٌر، وِشـعـــٌر لـســـُت أفـھـمــه دمعٌ 
 

  وقلٌب من َبـعــدِك صــــاَر كـــالحــمـ5ـمِ  
  

  � ا4رُض مقامُه و� السماَء يستحـقـھا
 

  شـّحـِك أنسـاه أي مـعــــنــى للــكــــرم 
  

  بيـنھـمـا أبــداً  -يـا نفـسُ -سأظل معلـقـًا 
 

  ـــدمالرأُس ل6عـلـــى، وأطـــأِك بــالــق 
  

  
  

  )حامل اللواء(محمد مصطفى أحمد عبدالظاھر 
  الموت حيا - ٣

 موت ألم تخاذل وطن حماسة
  

  آه م55555555ن الوجــ55555555ـد الــــ55555555ـذي
 

  بــــــ5555555ـل آه مــ5555555ـن ذاك ا4رقْ  
  

  ب55555دٌر   بـ55555ـ# ش55555مس كـــ55555ـأن
 

  تـــــ555ـرقْ روًح555ا ع555ن الجس555د اف 
  

  الظلمــ55555555ـة ال55555555دھما اجتل55555555ت
 

  م555ن ف555يض ن555وٍر ق555د مــَـــــ555ـَرقْ  
  

  والصبـــ55555555ـح ي55555555دنو زاحًف55555555ا
 

  ج5555يش ٌمھي5555ب ٌ يحتــــــــــ5555ـرقْ  
  

  لي555555ذود ع555555ن وطن555555ي وع555555ن
 

  بك5555ر ٍ تكـ5555ـاد لُتختــــــــــــ5555ـَرقْ  
  

  ك5555555م كن5555555ت مغ5555555واًرا وكن5555555ت
 

  بطـــ55555ـ#ً عظيًم55555ا مـــ55555ـن ورقْ  
  

  ا وم5555555ـاكــ5555555ـم ُجل5555555ُت أوطاًن5555555
 

  قلبـــ5555ـي لــوطــــــ5555ـٍن ق5555طh رقْ  
  

  إ�ِك ي555555555ا وطنــ555555555ـي أنــــ555555555ـا
 

  ي555ا دمع555ي ودم555ى والعــــــ555ـرقْ  
  

  يـــ555555555ـا صفعـ555555555ـة لرج555555555ولتي
 

  وي555ًدا بب555اٍب م555ا ُطـــــــــــــ555ـرقْ  
  

  لي5555555ت لـ5555555ـي س5555555يُف كعنت5555555رة
 

  أُج555زى ب555ه عم555ا ُســـــــــــ555ـرقْ  
  

  ليتن55555555ي جنن55555555ت كقيـ55555555ـس أو
 

  ــ55555ـت ِرقْ رزح55555ُت  عم55555ري تح 
  

  لكــ555555555ـان ع555555555ذراً دامغــــ555555555ـًا
 

  !يعطيـــــ5555ـه حوًت5555ا للغــــــ5555ـرقْ  
  

  إنــ555555555ـي أم555555555وت تخـــ555555555ـاذ�ً 
 

  غرًب555ا وس555كنى يم555وت شـــ555ـرقْ  
  

  ف555555555انِعني وان555555555ِع حبيبتــ555555555ـي
 

  "ل55م ي55دروا أن الم55وت ح55ـقْ "ب55ـ  
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  ١٧٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  )حامل اللواء(محمد مصطفى أحمد عبدالظاھر 

  لحظة من جنوني - ٤
 حياة أمل ھيام حب مناجاة

  
  حبـيـ55ـبَة قلب55ي ونـــــــ55ـوَر عيونـ55ـي

 

  تـعــالـى نِعـش لحظًة من جنونــــي 
  

  نُطـف ب5ين حش5ـد مــ5ـن الذكريـ5ـاتِ 
 

  مــابيـن قـــاٍس بـــھـا أو حــنــ5ـونِ  
  

  ــ5ـود كـــ5ـينـلـمـلـم أوراقـنــــا السُ 
 

  ُنــذكـى بـــھـا نـــــاًرا في أتــــــونِ  
  

  فــُيـشـــ5ـع دفـــًئ5ـا أكـــ5ـون بــــــ5ـه
 

  كـھـــٍر صـغـيـــــٍر عفا وتكونــــ5ـي 
  

  مم5ا نـخـ5ـاف؟.. يحيــط ب5ـنا ا4م5ـنُ 
 

  وطعـاُمــنـا َوفــٌر في الصــحـــــونِ  
  

  وفى الفجر نص5بح ط5ائري سنون5ـو
 

  ھـمـا فــوَق شـجـِر الـزيتـــــونِ ُعشّ  
  

  لـسـ55ـوف أطـ55ـير كـثيــ55ـًرا كـثيــ55ـًرا
 

  فصونــــي -حبيبتي -صائًنا عھدِك  
  

  وكوني في الع5ّش، احمي5ه دومــــ5ـًا
 

  بـِغـَاٍل نفـيـــٍس، بـدمِك المصـــــونِ  
  

  نغدو وق5د ص5رنا ف5ي ا4رِض ش5جرٌ 
 

  ـونِ تـھــــّزه حـيــًنـا ريــــح المـجــ5 
  

  فـنـوّحــ55ـد الـجـ55ـذور مـنـ55ـا كــج55ـذر
 

  ونشـابك الغصوَن فينا بالغـصــ5ـونِ  
  

  ـــريت55ـيمــ55ـا َسـِعـ55ـدُت قــ55ـّط بحــــ
 

  ـيحررتى أســــرى سجونــ5; قبلِك  
  

  تمكنت55ى مّن55ى، س55كنتى فـــــــ55ـؤادي
 

  يملكتي حـــــــراكي، ملكتي سكونـ 
  

  فـــ55ـكــيــ55ـف أصــ55ـّدق أنــ55ـى عــر
 

  رونِ بـل ُمـذ قــ5ـ! ُمـذ شـھــٍر  ــتـكِ  
  

  ي55ـا م55ـن جـعـل55ـَت السنـي55ـن ثـــ55ـوانٍ 
 

  اطـــــــِو زمــاًنــا َتـِعـشـــــُه بدوني 
  

  و اجمـ55ـع بن55ـا ف55ي ح55ـ#ٍل كــريــ55ـمٍ 
 

  ونِ وانــزع مــا بصـدورنــا مـن ظن 
  

  تعــال555ـى نتـضـــ555ـّرع مـشـفــقـي555ـنَ 
 

  ـرهُ بيــن كـــاٍف ونـــــونِ لِـَمــن أمـ 
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  )تائه في دنيا هللا(محمود ثابت حسن علي 
 ....( ترحلي  -١

 ذكرى فراق حب رحيل رجاء
  

  ..ماذا تبقى لي  
  .. سوى أن أعد راحلتي 

  ..وأن ألملم أش#ئي 
  ؟؟..ولكن

  !!!سيرإلى أين الم
***  

  ..فلم يعد لي اتجاه 
  ..ولم تعد لي طريق 
  بعدما كنت أرحل 

  .من عينيك إلى عينيك 
  .في اليقظة وفي النوم

  . في الفرحة وفي الغم 
  .في الراحة وفي الھم

***  
  .. سقطت مني الراحلة 

  .. ونفذ مني الزاد 
  :ولم يعد لي سوى أن أستغيث

    .رويدك � ترحلي.. ريم 
  .ك دواء ا4لمففي نور وجھ

  .وبين كفيك رواء السقم
  .وفي وصف وجنتيك حار القلم

***  
  !!ألوٌم على صبٍر َحسبتِه ھجرا ؟؟

  .أم على أمٍر كان لي قدرا
  .فسنواٍت وسنواٍت مررن مرارا

  .كنت أحلم فيھن لي# نھارا
  ..فإذا ما استيقظت من نومي 

  ..زاد َجرحي في ألمي 
  ..فكيف السبيل إلى القمر 

  ب# عمل.. اٍل ب# م
***  

  .. اليوم تجرأت
  ..ونسيت حالي ومالي

  .فلم يعد للصبر في قلبي مكان
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  .ولم يعد للعقل فوق الحب سلطان
  سوى  ولم يبقي لي

  :أن أعلنھا ترج المكان
  أحبك 
  أحبك 
  أحبك

  حتى آخر الزمان
  
 

 )تائه في دنيا هللا(محمود ثابت حسن علي 
  ...أستاذتي -٢

 حب اعتراف شعر ممعل شكر
  

  ...أستاذتي
  أكذب إن قلت أنى رأيتك يوماً طالبة 

  أكذب إن قلت أنى رأيتك يوماً كاQخرين
  أكذب إن قلت أني علمتك شيئاً 

  من كنت تعلمين.. أنت.. فأنت 
****  

  ..أستاذتي
  ..في حصة الشعر

  ..يواريتن.. أجلستني  
  كيف يضيئ سواد عينيك من حولي المكان

  كيف تخفى من حولي الوجوه 
  ف# أرى سواك مھما امتW المكان

  علمتني كيف ينطق الصمت فصيح البيان
  ..وعلمتني.. وعلمتني.. علمتني

  .لكنك يوماً مني لم تتعلمي
****  

  ..أستاذتي
  لكنني في حصة الشعر كنت من الراسبين

  ر يوماً فلو أني تعلمت منك السح
  ما كنت لي يوماً تھجرين

  لو أني تعلمت من السحر يوماً 
  لرأيت الدنيا نوراً كما ترين

  ..أستاذتي
  أخاف يوماً تتركين خلفك قتي#

  كان متنفسه ك#مك
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  ومطعمه رحيق ابتسامك
  باf � تفعلي.. فباf � تفعلي 

  
  

  )تائه في دنيا هللا(محمود ثابت حسن علي 
  ھنالك أكون - ٣

 حزن مأساة دعاء معاناة ءرثا
  

  في بلد ٍ� تعرُف للفرح مكان
  في بلٍد عمتھا دموع ا4حزان

  في بلٍد � تدري ما ا!نسان
  فيا ويحي على الصبيان
  تقذُف عيونھم بالنيران

  يعبُث با4بدان ،تقطع رؤوَسھم
***  

  م شيوخاً كانوا أم شبان� يھ
  � يھم نساءاً كانوا أم ولدان
  فالنساء تسبي أمام العيون

  تشق لھن البطون
  تخرج أجنتھا في نشوة جنون

  في صمت رھيب في سكون
***  

  والشبان على ا4رض يطرحون
  وبأقدام ا4نجاس يوطأون

  وعلى الكفر يجبرون
***  

  قلبي معھم أينما أكون
  قلبي معھم أينما أكون
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  )العاشق اليائس(حمود محمد رفعت معتمد م
  الحسناء -١

 ھيام وعد جمال حب غزل
  

  حينم5555ا ب5555َدْت علين5555ا بحس5555نھا وجمالھ5555ا
  

  رْ َك55555أط55555ارت ْمن55555ا العق55555ولَ وحي55555رت الفِ
  

  ت مبھ555555555ورا بجمالھ555555555ا ول555555555مفظل5555555559
  

  اس55555555تطع أن أحي55555555لَ عنھ55555555ا النظ55555555رْ 
  

  ص55555555احبي عليھ55555555ا بلھف55555555ةٍ  فس55555555التُ 
  

  !!؟ اھ5555ذى الت5555ي رأين5555ا م5555#ٌك أم بش5555رْ 
  

  فق5555555ال ھ5555555ذى حوري5555555ة م5555555ن اع5555555الى
  

  الجن555555ان أرس555555لھا لن555555ا ملي555555ك الق555555درْ 
  

  فقل5555555555ت لھ5555555555ا ق5555555555د ھ5555555555ام قلب5555555555ي
  

  !! ب5555ك فتعجب5555ي وأدھ5555ش منھ5555ا النظ5555رْ 
  

  م5555555555ن فقل5555555555ت � تتعجب5555555555ي فحب5555555555كِ 
  

  !! قب55555ل وd عل55555ى قلب55555ي م55555ا خط55555رْ 
  

  ا أطل5555555555قَ إذ لك5555555555ن س5555555555ھم الح5555555555بِ 
  

  ام555555رئ فان555555ه � ينتظ555555رْ  عل555555ى قل555555بِ 
  

  م55555555555ن حب55555555555كِ أعجي55555555555ب حق55555555555ا أن 
  

  م555ا كن555ت أترق555ب وانتظ555رْ  لكن555كِ  نظ555رٍة◌ٍ 
  

  ك55555555555ل امتلك55555555555تِ  فح55555555555ين رأيت55555555555كِ 
  

  ق55555555رْ أكي55555555اني وقلب55555555ي بحب55555555ك ق55555555د 
  

  والح55555ور حوري55555ة أن55555ت ف55555ي جمال55555كِ 
  

  عل55555ى بش55555رْ  كش55555فْن◌َ م55555ن قب55555ل ل55555م يُ 
  

  قال55555ت والحي55555اء ف55555ي عينيھ55555ا دعن55555ي
  

  ھ5555ا بع5555ض الض5555جرْ وب5555دا ل5555ي ف5555ي ك#م
  

  م55555ا الح55555ب فقل55555ت لھ55555ا قب55555ل الرحي55555لِ 
  

  علين5555ا وس5555طرْ  ت5555بَ بأي5555دينا لكن5555ه ق5555د كُ 
  

  فق5555555555ال ص5555555555احبي ناص5555555555حا إي5555555555اي
  

  ھ55555555ذا في55555555ه خط55555555رْ  ح55555555اذر ف55555555دربكَ 
  

  يفقل5555555555ت ل5555555555ه � وd ل5555555555ن أب5555555555ال
  

  فحبھ5555ا ق5555د ت5555رك بقلب5555ي عظ5555يم ا4ث5555رْ 
  

  فجمعن555555ي بھ555555ا ق555555دري م555555رة أخ555555رى
  

  فقال55555555ت ل55555555ي ع55555555ذرا عم55555555ا ص55555555درْ 
  

  ج5555555ودي عل5555555ى بنع5555555يمفقل5555555ت لھ5555555ا 
  

  الوص5555ال واعتقين5555ي م5555ن ع5555ذاب س5555قرْ 
  



  تاج العروس... ديوان أسيوط   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ١٨١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فقال555555ت وحن555555ان ال555555دنيا ف555555ي عينيھ555555ا
  

  أن5555ت نص5555يبي فقلب5555ي بحب5555ك ق5555د اق5555رْ 
  

  ي55555دي لي55555دھا حت55555ى أذابتن55555ي تُ فض55555م9 
  

  الحج5555رْ  ف5555ي ي5555دھا ص5555لدَ  فلطالم5555ا ذابَ 
  

  حبيبت55555555ي عن55555555ى � تغيب55555555ي فقلب55555555ي
  

  النظ5555555رْ  طي5555555ل في5555555كِ ين أب5555555 ش5555555غوفٌ 
  

  اتيق5555555د أحي5555555اني بع5555555د مم5555555 فحب5555555كِ 
  

  المط5555555رْ  ا4رِض  مي5555555تَ  ىكم5555555ا يحي5555555
  

  ق555555555555د أزالَ   كِ ابتس555555555555امتِ وص555555555555فاءُ 
  

  م555555ا ق555555د ش555555اب حي555555اتي م555555ن ك555555درْ 
  

  بحب5555555555ك يبع5555555555د فرح5555555555 والح5555555555زنُ 
  

  لحي5555555اتي ق5555555د فارقھ5555555ا أب5555555دا وھج5555555رْ 
  

  أخ555555افُ  ين555555فراق555555ي 4 يف555555# تخش555555
  

  البص5555رْ  ض5555وءِ  كخيفت5555ي ذھ5555ابَ  علي5555كِ 
  

  ل555555555ن يف555555555ارقَ  وتأك555555555دي أن حب555555555كِ 
  

  م5555رْ العُ  ي5555ةِ ف5555ي قلب5555ي حت5555ى نھا مكان5555هُ 
 

  
  

  )العاشق اليائس(محمود محمد رفعت معتمد 
  أريد حبا -٢

 أمل حياة لقاء حب  قلب
  

  ا كا!عصارْ ب( أريُد حُ 
  من ماء ونارْ  إعصارٌ 

  ثارْ � يلبس وأن يُ   ءَ حبا � يھدأ وإن ھد
  الدارْ  زمن ھذه الدنيا يكون لي

  جارْ ضل من حاد عنھا ومن يحتمي بھا يُ 
  أريد حبا يمتلكني وعليه أغارْ 

  حبا يأسرني أريدُ 
  يذوبني وفيه أذوبْ 

  حبا يكون دواء لھوى القلوبْ 
  حبا يكون عالمي الخاص الذي فيه أجوبْ 

  حبا يكون دليل للسفر في كل الدروبْ 
  حبا يكون لي  سندا وعونا إذا كثرت على

  وبْ من الدنيا الخط
  أريد حبا يحتويني

  يكون لي نبعا من الماء إذا أظمأت يرويني
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  وإذا ضللت الخطى في دروب الحياة يكون لي سبي#
   يرشدني ويھديني

  يكون لي سندا على الدنيا وفى مصائبھا يواسيني
  يكون لي طيبا ومن تلك الجراح يداويني رحتُ وإذا جُ 

  وكذا بروعته يحيينيه حبا يميتني من فرط
  كان ھذا الحب كل نصيبي من الدنياوإذا 

  !! فھو وحده يكفيني
  
  

  )العاشق اليائس(محمود محمد رفعت معتمد 
  قلب يحترق - ٣

 عذاب انتظار حيرة حب امھاستف
 

  أم أن555555555555ت ل555555555555ي أن555555555555تِ  أرحم555555555555ةٌ 
  

  !؟ لعن555555555ٌة وع555555555ذاٌب م555555555ن الس555555555ماءْ 
  

  ا قم55555555ر َط55555555الَ انتظ55555555اري إلي55555555هي55555555
  

  م5555555ن عن5555555اءْ  نتظ5555555ارِ وم5555555ا أش5555555د ا!
  

  س5555نين م5555ن العم5555ر قض5555ُيتھا ف5555ي حب5555ك
  

  ھب555555555اءْ  في555555555ا ل555555555وعتي إذا ض555555555اعتْ 
  

  فيع555555ود ص555555وتي علي555555كِ  ك555555م نادي555555تُ 
  

  خائب55555555ا و� اس55555555مُع غي55555555َر أص55555555داءْ 
  

  نادي5555555ت ُعلي5555555ك فم5555555ا م5555555ن مجي5555555ب
  

  فمثل555555ى كم555555ن ين555555ادى ف555555ي الفض555555اءْ 
  

  ج5555ابنيوd ل555و س5555مع ن5555دائي غي5555ُرك 4
  

  فم55555ا ب55555ال قلب55555ك أھ55555و دمي55555ة ص55555ماءْ 
  

  وم5555555ا أش5555555د بحب5555555كِ  ابت#ن5555555ي الق5555555درُ 
  

  الھ555555وى عل555555ى القل555555ب م555555ن اب555555ت#ءْ 
  

  كف555555555ى قس555555555وة عل555555555ى روح تھف555555555و
  

  !! ص555ارت أش555#ءْ  إلي555ك لك555ن بقس555وتكِ 
  

  وارحم555555555ي عين555555555ي فلق555555555د أدميتھ555555555ا
  

  ك555555اءْ البُ  وكث555555رةِ  م555555ن ط555555ول الس555555ھرِ 
  

  س555555555555555ببا لرفض555555555555555كِ  يفم555555555555555ا أدر
  

  !! كبري55555555اءْ ف55555555ي ھ55555555ذا ال وتمادي55555555كِ 
  

  فأن555555555555555ا � أطل555555555555555ب المس555555555555555تحيل 
  

  جف55555555اءْ ٍة وحت55555555ى تق55555555ابليني بقس55555555و
  

  حب55555555ا س55555555اميا حب55555555كِ أ يغي55555555ر أن55555555
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  والغوغ55555555اءْ  الس55555555وقةِ  ل55555555يس كح55555555بِ 
  

  ف55555555# ت55555555دعيني أتخ55555555بط ف55555555ي دروب
  

  الض555555#ل وتتركين5555555ي ب5555555دون اھت5555555داءْ 
  

  أن55555555ا � أري55555555د م55555555نكم غي55555555ر لق55555555اءٍ 
  

  ف55555555ي حب55555555ي كينَ ف55555555إذا كن55555555ت تُش55555555
  

   يس ك55ذبا وافت55راءْ ف55وا f ل55... ف55اطمئني 
  

  وقلب555555ك لمش555555اعركِ  طلقي العن555555انَ اف555555
  

  جوف55555اءْ  وھمي55555ةٍ  و� تقي55555ديھما بأفك55555ارٍ 
  

  رف555555ض وقب555555ول بإح555555داھما أجيبين555555ي
  

  أري555555د إجاب555555ة لھ555555ذا الن555555داءْ ... فق555555ط 
  

  ف55555555إذا قبلت55555555ي ف55555555ي الھ55555555وى حب55555555ي
  

  فم55ن أش55د فرح55ا م55ن قلب55ي ف55ي الس55عداءْ 
  

  طلب55555555ي في55555555ا ل55555555وعتي وإذا رفض55555555تِ 
  

  التعس5555555اءْ  وقلب5555555ي ق5555555د ص5555555ار م5555555ن
  

  دعين555ي أدخ555ل ف555ي حيات555ك واقس555م أن555ى 
  

555555 س555555أحيل ص555555حراءھا لروض555555ةٍ    اءْ غن9
  

  تمھل5555ي قب5555ل رفض5555ك...  فب5555اf علي5555ك
  

  وعل555ى قلب555ي بالفن555اءْ  ي( فس555تحكمين عل555
  

  يو� تقتل5555555555ي ف5555555555ي الھ5555555555وى حب5555555555
  

  !! فأن55555ا ل55555ن أقب55555ل ف55555ي حب55555ي ع55555زاءْ 
  

  
  

  )العاشق اليائس(محمود محمد رفعت معتمد 
  برقية اعتذار - ٤

 عذاب فراق اعتراف حب اعتذار
  

  في طياتھا ا�عتذارْ  ببرقية تحملُ  إليكِ  أرسلُ 
  !! آخر ا4شعارْ  تسطرُ  حروفٍ  فلم يعد في القلم غير بضعَ 
  ا�نكسارْ  مأساتي وقمةِ  تكتب عن مرارةِ 

  أنه سيصبح ھكذا حالي يةِ فلم أكن أعلم منذ البدا
  التي بنيتھا في خيالي كل القصوِر◌ِ  وتدمرتْ 

  آمالي وتحطمتْ  يما لد فلقد خسرتُ 
   أن تتفھميني وتدركي حالي تمنيت منكِ  فلكمْ 

  ب# اختيارْ  الفراق ا4بوابَ  اليوم قد طرقَ 
  ا!عصارْ  بنا بعيدا وفرقنا وكأنهُ  فعصفتْ 

  سوء أقداريقدري لكن الفراق من  نعم قد كان حبكِ 
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  فحبك كان نھر الحياة ولكن جف فأصبح الخضار صحارى
  وھبت رياح الھجر فلم تبقى شيئا من أوراق أشجاري
  وسكن الحزن بداخلي وأصبح عمري من الفرحة خالي

  فلكم أردت أن تكوني معي � أن تكوني ُعّزالي
  
  
  
  

  )الباحث عن الذات(محمود محمد عبدالصابر 
  يمكرون ويمكر هللا  -١

 ھدى ضPل مكر المصطفى مناجاة
  

  يعةٍ بش555ر ي555ا م555ن أت555ى تل555ك ال555ديارَ 
 

  س55بي# إل55ى الص55راطِ  الض55#لَ  يھ55دتٌ  
  

  بنـ55ـورهِ  ي55ـا م55ن أت55ى ھ55ذا الظ55ـ#مَ 
 

  نديـ555ـ#القِ فاظـلـ555ـمَ  الض555ياءُ  ـلِ ِج555خَ  
  

  كلھ555ا ش555رائعِ ي555ا م555ن أخ555ذ اي555دى ال
 

  دليــ55555ـ# وأت55555ـى ب55555وحي للـعبـ55555ـادِ  
  

  ــ55555ـهُ ورسولَ  ــ55555ـهُ قولَ  d يحفــ55555ـظُ 
 

  عن5555ى تبديــ5555ـ# م5555ن أي تحري5555فٍ  
  

  عن55555هُ  الض55555#لةِ  أھ55555لُ  لَ ألم55555ا س55555
 

  ك555ان أدي555# ال555ذي ف555ي الجھ555لِ  ق555الَ  
  

  هِ بص55دقِ ف55ي ال55دياِر◌ِ  حم55دُ أم55ا ك55ان 
 

  رســـــ5555555ـو� ا4نبيــ5555555ـا للعبــ5555555ـادِ  
  

  الھ555وى ق555د تب555عَ  ال555نفسِ  لك555ن كب555رَ 
 

  وب555555ي# دارا م555555ن ع555555ذابٍ  ف555555أرادَ  
  

  كي555دھمْ  الض555#لةِ  أھ555لُ  ولم555ا جم555عَ 
 

  واق5555روا كي5555دا ق5555د علم5555ه جليـ5555ـ# 
  

  جمع5555وا عل5555ى نح5555و ث5555#ث كي5555دھمْ 
 

 55555   ا الثب55555ات وإم55555ا ت55555ردى قت55555ي#إم9
  

  لك555555ن رب الخ555555ـلق أنف555555ـذ أم555555ره
 

  وأراد طيب555555ه مھ5555555د ك5555555ل ن5555555زي# 
  

  ث5555555م بوحيـ5555555ـه وحفھ5555555ا ب5555555ا4منِ 
 

  ن حواھ55555ا رســ55555ـو�أعزھ55555ا ب55555وا 
  

  وكي55دھمْ  ع55ن فع55ل الطغ55اةِ  وأرش55دكَ 
 

  والتثبي5555555ت والتنزيـ5555555ـ# ب5555555القولِ  
  

  فق555ال ال555ذي عم555ت الض555#لة قلب555ه
 

  اخفض555ن ص555وت الفك555ر ذاك قل555ي# 
  

  ال55555ذي أجمعن55555ه الق55555ولَ  � يس55555معُ 
 

  م55555ن ان55555زل الفرق55555ان بالترتيـ55555ـ# 
  

  ق555555د يكن555555ى ص555555احب ق555555ول ھ555555ذا
 

  المنط555ق بأن555ه م555ولى لك555ل جھ555و� 
  

  ولما وعوا التوحيد مھد ندائ9ه س9ئلوا
 

  م555ا ب555ال ھ555ذا ف555ي الق555رون ا4ول555ى 
  

  ق55د ج55اب ع55ن ذاك الس55ؤال بموق55ف
 

  م5555ن قبل5555ه ق5555د ك5555ان ھ5555ذا أح5555ي# 
  

  لم5555ا رأى ع5555ين الف5555اروق برقع5555ة
 

  يتل555وا بھ555ا م555ا ج555اء ف555ي ا!نج555ي# 
  

  فق555ال ل555و ك555ان المس555يح أت555ى ھن555ا
 

  � تبعن55555ي ھ55555ديا بـ55555ـ# تعليـــ55555ـ# 
  

  سى ومن أتى م5ن قبل5هولو كان مو
 

  لتخ555555ذ ق555555ول الح555555ق ذاك س555555بي# 
  

  ال555ورى ج555اءْت وبالھداي555ةِ  ب555الحقِ 
 

  أق555و� وبالكت555ابِ  نط555قُ أ وبالص555دقِ  
  

  لدين5555555هِ  م5555555ن أرادَ  يف5555555اf يھ5555555د
 

  ك5555ل عل5555ي# ش5555ركِ  ىم5555أو والن5555ارُ  
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  ١٨٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الباحث عن الذات(محمود محمد عبدالصابر 
  مع هللا -٢

 عفو  جزاء توبة توحيد دعوة
  

  وا4حب555555555ةْ  تش555555555يعني ا4ق555555555اربُ 
 

  أو القبـــ55555ـورْ  إل55555ى تل55555ك الديـ55555ـارِ  
  

  ففيھ5555ا ق5555د علم5555ت عظ5555يم ذنب5555ي
 

  وفيھ555ا ق555رأت م555ا ح555وت الس555طورْ  
  

  ال5555ديار كمث5555ل ي5555ومي ب5555ذ مكث5555تُ 
 

  النش5555ورْ  وق5555د ج5555اءَ  وج5555اء الغ5555دُ  
  

  ام55555يو فقل55555تُ  فأس55555أل ك55555م لبث55555تُ 
 

  وق5555د ك5555ان كثي5555رْ  وبع5555ض الي5555ومِ  
  

  مك555555555اني ب555555555أي دارٍ  يف555555555# أدر
 

  !؟ الس5555555555عيرْ  أم دارُ  الخل5555555555دِ  أدارُ  
  

  ي( ْت عل55555رَ طِ ُس55555 ق55555رأت ص55555حائفٌ 
 

  فاذكرھ5555555ا ك5555555أني بھ5555555ا بص5555555يرْ  
  

  وق555د س555رت عليھ555ا اق555رأت س555طور
 

  كالجس5555555555ورْ  فتحملن5555555555ي لن5555555555ارٍ  
  

  س5555طرتْ  ق5555رأت ص5555حائف ل5555ذنوبٍ 
 

  الص555555غيرة والكبيــ555555ـرْ  فل555555م ت555555ذرِ  
  

  بــ555ـأن d يعلــــ555ـم بمــ555ـا فأيقن555تُ 
 

  وم555555ـا تخف555555ـى الس555555ريرةْ  يأب555555ـد 
  

  ففي تلك الذنوب عص5يت رب5ى لك5ي
 

  أو الغ555555555555555رورْ  ھ555555555555555وايَ  رِض أُ  
  

  بصنـ55555ـع ذن55555بٍ  ھ55555وايَ  فأرض55555يتُ 
 

  الس55555رورْ  يص55555حبهُ  وك55555ان ال55555ذنبُ  
  

  نس555اني d وف55ى الحشـ55ـرُ  نسيـ55ـتُ 
 

  بــ5555555ـرحمته فم5555555ا كن5555555ت بص5555555يرْ  
  

  توي الجم555عوف555ى تل555ك ال555ديار اس555
 

  غنيـ55555ـا كـ55555ـان أو حت55555ـى فقيـ55555ـرْ  
  

  عزي555555زا و� عظيم555555ا يفم555555ا بق555555
 

  !! ال5555ذليل و� الحقي5555رْ  يوم5555ا بق5555 
  

  فص555555ار فقيرھ555555ا عزي555555زا بعم555555ل
 

  ال55555ذنب أس55555يرْ ذا وص55555ار عزي55555ز  
  

  وفخ55555ر ٌ ب55555رٌ كِ  يالغن55555 فم55555ا نف55555عَ 
 

  نس5555555ب أو مجي5555555رْ  ول5555555م ينفع5555555هُ  
  

  ھ5555و تق5555وى ا!ل5555ه الحش5555رِ  فنس555بُ 
 

  العش555يرْ  بُ ال555دنيا ھ555و نس555 ونس555بُ  
  

  االمك55555ان رأي55555ت قوم55555 وف55555ى ذاكَ 
 

  َd وق5555د ح5555ازوا ا4ج5555ورْ  أط5555اعوا  
  

  فيھ55ا ب55اعوا ال55دنيا وعص55وا إبل55يسَ 
 

  َd وم5555ا عص5555وا النقي5555رْ  وط5555اعوا  
  

  تج5555555555ارتھم م5555555555ع d بتق5555555555وى
 

  � تبــ55555ـورْ  فتقـــ55555ـواه  تـجـــ55555ـارةٌ  
  

  ھ555م مث555ل الس555كارى اورأي555ت أناس555
 

  رْ الخمـــ55555ـ كأنھـ55555ـم رووا مح55555ضَ  
  

  وم5555ا ش5555ربوا الخم5555ور لك5555ن ھ5555ذا
 

  عـ5555ـذاب d عل5555ى أھ5555ل الس5555عيْر◌ْ  
  

  يبعف5555555و ربـ5555555ـ ولكن5555555ى طمع5555555تُ 
 

  ب5555ه غفــ5555ـورْ  4ن5555ي ق5555د علمـ5555ـتُ  
  

  م55555555ن مجي55555555رٍ  يأ�ل55555555 فنادي55555555تُ 
 

  المجيـــ5555555555ـرْ  وك5555555555ان d نع5555555555مَ  
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  ١٨٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الباحث عن الذات(محمود محمد عبدالصابر 
  !! في القدس قد نطق الحجر - ٣

  أمل عروبة  حجر فلسطين مأساة
  

  جلس5555555نا ف5555555ي ذك5555555رى الث5555555رى
 

  القمـ555555ـرْ  ف555555ي ي555555وم ق555555د ب555555زغَ  
  

  فجلسنـــــــــ555555ـا ن555555ذكر عھدنـ555555ـا
 

  بـ555555ـرْ م555555ن ال555555ذكرى عِ  يونحك55555 
  

  عل5555ى جم5555ع رواي5555ـة وقصص5555تُ 
 

  حجــ555555ـر جمعن555555ي ب555555ه القـ555555ـدرْ  
  

  لعروبـــ555555ـةِ وسألتھــــ555555ـم ع555555ن ا
 

  وھـــ55555ـم يسألــ55555ـوا ع55555م وقـ55555ـرْ  
  

  س5555لوا الزمـ5555ـانَ  س5555لوا الت5555اريخَ 
 

  وا4ث555555555رْ  سلـــ555555555ـوا العروب555555555ةَ  
  

  سلونـــ555555ـا أي555555ن ن555555رى ا4م555555انَ 
 

  !! ق55د نط55ق الحج55رْ  وف55ى الق55دسِ  
  

  وعينيـ55555ـه ت55555زرف بالـــدمـ55555ـوعِ 
 

  مطــــ55555ـرْ  فتراھــــ55555ـا م55555ن بع55555دِ  
  

  م5555ن دمـــ5555ـاءٍ  وكــــــ5555ـان دمع5555هُ 
 

  ــــ55555555555ـرْ فــَ روت الفي55555555555افي والحُ  
  

  ف5555ي نحي5555بٍ  يص5555رخُ  والحجــ5555ـرُ 
 

  !! قــ55ـد طـــ55ـال بع55دك ي55ا عمــ55ـرْ  
  

  يس555555ألني أي555555ن ل555555ه الطريــ555555ـق
 

  !؟ أمــــ555ـا س555مع عنـ555ـى خبـــ555ـرْ  
  

  فأجيبـــ5555ـه ودمع5555ي يريــ5555ـق ق5555د
 

  فــ55555555ـات عھ55555555ده ف55555555ي ا4ث55555555رْ  
  

  بخنجـــــ55555555555555555ـر دس إلي55555555555555555ه
 

  والفارس5555555555ي بـ5555555555ـه غــ5555555555ـدرْ  
  

  ألني ع5555ن أھ5555ل العروبـــ5555ـةفيس5555
 

  لمــ5555555555ـا أمھل5555555555وني للس55555555555مرْ  
  

  أم أمھل555555555555555وني للنســـ555555555555555ـاء
 

  !؟ لخم5555ر ق5555د أحيـ5555ـوا الس5555حرْ لو 
  

  أم أمھل5555555555555555وني للك5555555555555555ؤوس
 

  !؟ وعــــــــ555ـدوھم ب555ى ق555د ظف555رْ  
  

  أم أنھـــــ555ـم باعـــــ555ـوا البـــ555ـ#د
 

  !؟ وبك5555أس أم5555ري ق5555د غفـــ5555ـرْ  
  

  أم أنھ555555م ماتــــــ555555ـوا جميعــ555555ـا
 

  !؟ دفنــ555ـوا كمــ555ـا دف555ن عمــ555ـرْ و 
  

  ب5555555ل عمــ5555555ـر أش5555555رف م5555555نھمُ 
 

  الخب5555رْ  ف5555نً فن5555وا كم5555ا دُ بــ5555ـل دُ  
  

  وفج55555أة س55555كت الحج55555ر ص55555وت
 

  بــ555555ـرْ النحيــ555555ـب صــــ555555ـوت العِ  
  

  عـ555555ـرِ أنـ555555ـه قـ555555ـد صُ  وظنن555555تُ 
 

  وأيقنــ5555555ـت أنــ5555555ـه يحتضـــ5555555ـرْ  
  

  م5555555ن ي( أوحــ5555555ـى إل5555555 لكنـ5555555ـهُ 
 

  قبــ555555555ـل أن يفـ555555555ـي الخبــ555555555ـرْ  
  

  اھ5555ْد إل5555ى نصـ5555ـح كــالطبيــ5555ـبف
 

  وقــ5555555555ـال كلــ5555555555ـم كالــ5555555555ـدررْ  
  

  فنص555حني ف555ي جــ555ـرح العــروبـ555ـ
 

  ــ555555ـة ولقدسنــ555555ـا أن � تــ5555555ـذرْ  
  

  الجــريــ55555555ـح بغـــ55555555ـدادِ  و4رِض 
 

  وعــ5555555ـدو فــ5555555ـرق وأنتصــ5555555ـرْ  
  

  لبنـــــ5555ـان الطريـ5555ـ ولغصـــــ5555ـنَ 
 

  ـ55555ح ومخط55555ط ب55555ه قـ55555ـد ثــ55555ـأرْ  
  

  الحيــ5555ـاةَ  حجــــ5555ـرُ ال وفــــ5555ـارقَ 
 

  !! م5555ن بع5555د نص5555حي وم5555ا أم5555رْ  
  

  وس555معت م555ا ح555ولي ين555وح صـ555ـ
 

  الشجــ5555ـرْ  صــ5555ـوتُ  العل5555مِ  ـ5555وتُ  
  

  ف5555ي ا4رض ھ5555ذا وف5555ى الس5555ماءِ 
 

  الرب5555اب ص5555وت المط5555رْ  ص5555وتُ  
  

  تبكــ5555ـى والنجــ5555ـوم ھـْـ5555ـبُ والشُ 
 

  والش555555مس تبكـــ555555ـى والقمــ555555ـرْ  
  

  يبكـ555ـى رحيلــ555ـه كـ555ـل ش555ئ حت555ـ
 

  !! القــ555ـدرْ  صـ555ـوتَ  عتُ ـ555ى س555م 
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  ١٨٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الباحث عن الذات(محمود محمد عبدالصابر 
  حال العصاة - ٤

 عفو توبة حسرة ذنب عتاب
  

  ق5د تعص5ى إل5ى م5ا يــــا نفسُ  إ�مَ 
 

  أ� يكفي5555ك م5555ن ال5555ذنب العظام5555ا 
  

  دى النحيـــ5ـب� تبــ يــا نفسُ  إ�مَ 
 

  لجـ5555ـرح ال5555ذنب و� تب5555دى ألم5555ا 
  

  قد تقضى الذنــ5ـوب يــا نفسُ  إ�مَ 
 

  أو حت555ى جس555اما تصغـ555ـارا كان555 
  

  ف55ي النش55وان ت55ارةً  تسيـ55ـر ال55نفسُ 
 

  ابتس555اما يوق555د تب555د ال555ذنبِ  لفع555لِ  
  

  تص5طنعي المعاص5ي يــا نفسُ  إ�مَ 
 

  ولتس5ري اس5تقاماإلى ما يا نف5س  
  

  بم55ا ص55نعتي ي55ا نف55س تتيھ55ي إ�مَ 
 

  و� تبـ555ـدى إل555ى الحش555ر التزام555ا 
  

 hعــ55ـدنٍ  ف55ي جنـ55ـاتِ  ھ55ـادَ ت55رى الز  
 

  ج555ار فالن555ار حطام555اوتـــ555ـرى الفُ  
  

 hھـ55ـاد ذا الدنيـــ55ـا سبيــ55ـلرأى الز  
 

  فلـ555ـم يب555دوا إل555ى ال555دنيا اھتمام555ا 
  

  ار في الدنيـــا النعيـــمَ جـّ ورأى الفُ 
 

  فابقوھــ555ـا عل555ى ا4خ555رى مقام555ا 
  

  ق55555د ذاق ا4وائ55555ل ذا النعيـــ55555ـمو
 

  ذا الغرام55555ا وقـ55555ـد ذاق ا4واخ55555رُ  
  

  العبــ55ـاد جم55ع وب55دا ف55ي الحشــ55ـرِ 
 

  وب555دا ف555ي الن555ار للفج555ر انقس555اما 
  

  فأوبي يا نفـ5ـس وللرحم5ـن ت5وبي
 

  قبيـــ55ـل الم555وت أو قبـ55ـل القيام555ة 
  

  
  

  )الباحث عن الذات(محمود محمد عبدالصابر 
  كفى ھوان   - ٥

 حماسة  عروبة احتPل خوف ھوان
  

  والتع55555الي كف55555اكم م55555ن التخ55555اذلِ 
 

  وم55555ن أرض تض55555يع و� نب55555الي 
  

  نب55555555555الي أذا أتــ555555555555ـوا إلين555555555555ا
 

  يقـ555555ـول ح555555الي وك555555ـل ام555555رئٍ  
  

  ح555555الي ومـــ555555ـا بال555555ـى بأمــ555555ـمٍ 
 

  وب55555# م55555والِ  رك55555ْت ب55555# حك55555مٍ تُ  
  

  قــ5555555555ـومٍ  ـأن5555555555ـھم نسـ5555555555ـاءُ وك
 

  النس555اء ع555ن القت555الِ  يوم555ا تغن555 
  

  قتـ555555ـال يحت555555اج إل555555ى رجــ555555ـال
 

  فھ55م نع55م الرجـ55ـالِ  أع55زوا ال55دينَ  
  

  رجــــ5555555ـال أذا قالـ5555555ـوا أق5555555اموا
 

  أق55555اموا الع55555دل فالع55555دل من55555الي 
  

  م555555اك555555ـان لرج555555ال يو نــ555555ـزالٌ 
 

  تنع5555ى ش5555يم الرج5555الِ  أم5555ا الي5555ومُ  
  

  وإن5555ي الي5555وم ق5555د أخط5555أت ق5555ول
 

  ف555ي النس555اء ف555ذاك عي555ب المق555ال 
  

  وإن5555ي الي5555وم ق5555د أوقف5555ت ق5555ولي
 

  وس555أتى ي555وم لك555ي أق555ص ح555الي 
  

  ول55555ن أص55555مت ع55555ن ش555555ئ أراه
 

  وأجل55555س بعي55555دا وأق55555ول م55555الي 
  

  س555أھجوا الغ555د م555ن أردت ھج555وه
 

  وأمدح شبابنا إذا حسنوا الخص5ال 
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  ١٨٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )م.ع.م(مصطفى عتريس مصطفى 
١-    Bأيوه فع  

 ألم فراق خداع  عتاب حب
  

  يأيوه فع# حبتين
  يأيوه فع# حستين
  يأيوه فع# أديتين

  كل شيء حلمت بيه
  

  اأيوه كنتى بقلبك ليّ 
  هكنتى بدموعك وافي

  ا وشىء واحد باقي ليّ 
  هھو أنى أبقى الضحي
  !!ه ھو أنى أبقى الضحي

  
  هأيوه مثلتى بمھار

  هاطرة وبجداركنتى ش
  هأخدتي قلبي ويا خسار

  نا فقت من كدبتك وحفظت دمعتكْ أ
  

  يأيوه فع# حبتين
  يأيوه فع# حستين
  يأيوه فع# أديتين

  كل شيء حلمت بيه
  ابقلبك ليّ  يأيوه كنت

  هكنتى بدموعك وافي
  اوشىء واحد باقي ليّ 
  هھو أنى أبقى الضحي
  !!ه ھو أنى أبقى الضحي

  
  افاكره كل ك#مك ليّ 

  اكره كل دموعك عليّ فا
  فاكره يوم ما ودعتيني

  لحنيني يفاكره ما اتشديت
  ورجعتي تانى تطلبيني

  بكل شوقي يورجعت ليك
  بكل عطف يوحنيت ليك
  !! بكل عطف يوحنيت ليك
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  يأيوه فع# حبتين
  يأيوه فع# حستين
  يأيوه فع# أديتين

  كل شيء حلمت بيه
  اأيوه كنتى بقلبك ليّ 
  هكنتى بدموعك وافي

  اء واحد باقي ليّ وشي
  هھو أنى أبقى الضحي
  !! ھو أنى أبقى الضحية

  
  بس أنا مش باقي عليكي
  يولو كانت دنيتي بين أيديك

  أنا بعتك خ#ص من غير تمنْ 
  انا بعتك خ#ص من غير تمنْ 

  
  يأيوه فع# حبتين
  يأيوه فع# حستين
  يأيوه فع# أديتين

  كل شيء حلمت بيه 
  اأيوه كنتى بقلبك ليّ 

  هموعك وافيكنتى بد
  وشيء واحد باقي ليا
  هھو أنى أبقى الضحي
  هھو أنى أبقى الضحي

  
  

  )م.ع.م(مصطفى عتريس مصطفى 
  يا قائدي -٢

 أمل احتPل فلسطين عروبة مناجاة
  
  يا قائدي

  اْعطني س#ًحا كي أقاتلْ 
  ااعطني س#حً 

  و� تھبْ  المھالكِ  به دربَ  أسلكُ 
  لھبْ  في بئرِ  كل معادٍ  سأطرحُ 

  يا قائدي
  اعطني س#ًحا
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  اأعطني س#حً 
  ُحلم أبائي كي أحققَ 
  مثلھم فدائي فأنا اليومَ 

  ھيا 4ضمد َ جراحي
  واعطني بلھفة الدواءْ 

  أعطني س#حي
  بعد العرب فما بھم

  فقد كانوا على صوابْ 
  ونحن اQن على خطأ

  غيرة حين جفتماتت ال
Wأرض العرب من الك  

  بعد العربْ 
  بعد العربْ 

  نسيت أن فلسطين ملك للعربْ 
  وتذكرت كل أنواع الطربْ 
  فأمسك ولو بعود من حطبْ 

  وردد وقل لن نھبْ 
  لن نھبْ 
  لن نھبْ 

  روح الجھادْ 
  حقروهُ وبدلوا كل الحقائق

  روح الجھادْ 
  فمضت الساعات - كان عاليا

  فما بقيت إ� الدقائق
  بت ذاتنا ونرد أرضنالنث

  ونرد أرضنا
  سرقوا أقصانا

  حين ما دخلوه سوهُ ودن9 
  سرقوا أقصانا

  وھدموا معالمه سرقوا مليحتهُ 
  جعلوه حظيرة لھم حين سكنوه

  سرقوا أقصانا
  قتلوا العرب بسيف واحدْ 

  ھنا الواحدْ فمالنا إ� أن ندعوا إ�
   سرقوا أرضنا يا ربُ 

  وھتكوا عرضنا
  فأخرجھم من أرضنا

  أخرجھم من أرضناف
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  )م.ع.م(مصطفى عتريس مصطفى 
  لقاء اKرواح  - ٣

 حياة لقاء جمال حب غزل
  

  تفھم55555555ت الحي55555555اةَ  عن55555555دما عرفت55555555كِ 
  

  م5555555555اءْ  ا4مط5555555555ارِ وس5555555555ر س5555555555قوط ِ
 

  دم55555555ع أعين55555555ي  فلم55555555ا ل55555555م تس55555555قطْ 
  

  وتس55555قط م55555ن عين55555ي � م55555ن الس55555ماءْ 
 

  فكي555555ف أعب555555ر ع555555ن نس555555مات ھ555555وايَ 
  

  أحل555555ى نس555555مة حي555555ث يش555555اءْ  وأن555555تِ 
 

  بع5555د ع5555ن ھ5555ذا المس5555كيناق5555الوا ل5555ي 
  

  !؟ وكي55555ف وأن55555ا م55555ن الض55555عفاءْ  قل55555تُ 
 

  جمالھ55555555ا م55555555أخوذ عن55555555ه الرواي55555555ات
  

  م5555555555ن ا4تقي5555555555اءْ  وقلبھ5555555555ا وكأن5555555555هُ 
 

  أھ55555555ل أن55555555ا علي55555555ل بحبھ55555555ا أم أن55555555ا
  

  !؟ ف5555ي زم5555ن كث5555ر في5555ه الغ5555#ءْ  يأغ5555ال
 

  ل5ي أن5ا الت5ي اخترتھ5ا� يا حبيبتي ق5ولي 
 

  رافض555ا ال555ب#ءْ  س555أكونُ  وأن555ا م555ن أجل555كِ 
 

  !؟ قم555555را ب555555# ش555555مسٍ  يك555555ونُ  كي555555فَ 
  

  !؟ وكي5555ف يع5555يش حب5555ي ب5555دون علي5555اءْ 
 

  ونحبھ555555555ا بقلب555555555ي ونحب555555555هُ  تم555555555رحُ 
  

  ا4حب5555555اءْ  ؟ منزل5555555ةِ  م5555555ن أج5555555ل م5555555ا
 

  عن5555555555د d نك5555555555ون م5555555555ن ا4تقي5555555555اءْ 
  

  ويس5555555كننا فس5555555يح جنات5555555ه أن ش5555555اءْ 
 

  ل555يس مش555ھور � أكم555ل قص555يدتي بك555#م
  

  غي555555555555داءْ  ولك555555555555ن أق555555555555ول أن555555555555كِ 
 

  م555ا جمال555ك � يف555ارقني وم555ال ص555ورتكِ 
  

  � تنس555555555555555اني إ� بع555555555555555د عن555555555555555اءْ 
 

  أھ55555555ل أحب55555555ك أم لحنان55555555ك أعجب55555555ت
  

  ف55555555555555ردى علي55555555555555ا و� تق55555555555555ولي �
 

  عن555ى ف555أنتي ف555ي ال555دنيا م#ك555ي وبع555ادكِ 
  

  ھ#ك55555555ي وس55555555أكون م55555555ن الس55555555عداءْ 
 

  ھب55555ي علي55555ا ب55555ريح الح55555ب حت55555ى ل55555و
  

  ن55ي ف5ي جزي55رة م55اءْ كان5ت عاص55فة وتغرق
 

  أن5555ا ال5555ذي عب5555ر الص5555وت ع5555ن قلب5555ي
  

  فوص55555555ل ص55555555وت حب55555555ي للخرس55555555اءْ 
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  وأن55555555ا ال55555555ذي رأت عين55555555ي جمال55555555كِ 
  

  كان555555555ت بمثاب555555555ة الع555555555ين العمي555555555اءْ 
 

  تق555555ول عين555555ي لعقل555555ي رأي555555ت جم555555ا�
  

  ف555555ي الخل555555ق ل555555م يك555555ن ل555555ه م555555ث#ءْ 
 

  ويق5555ول عقل5555ي ب5555ل س5555معت ع5555ن أذن5555ي
  

  ك#م555555ا يحك555555ى قص555555ة أح555555د الن555555ب#ءْ 
 

  ع55555د ترجم55555ة النبض55555اتفي55555رد عقل55555ي ب
  

  لقلب5555555555ي م5555555555ا أح#ھم5555555555ا ال5555555555نج#ءْ 
 

  لحبھ55555ا وقلب55555ي يض55555خ ال55555دم بس55555رعةٍ 
  

  وعقل55555555ي ينھ55555555ى مھام55555555ه للفض55555555اءْ 
 

  ليش55555غل فك55555ره ع55555ن حبھ55555ا وبس55555رعة
  

  تس5555555تجيب ج5555555وارحي لھ5555555ذا الن5555555داءْ 
 

  وعقل555555ي يجم555555ع ج555555وارحي وين555555ادى
  

  ويق55555555ول بع55555555د اختي55555555ار واس55555555تفتاءْ 
 

  ھ555ذه ھ555ي كان555ت طريقتن555ا فأحبھ555ا العق555ل
  

  با�قت555555555داءْ  ك555555555ل الج555555555وارحِ  وأم555555555ر
  

  
  
  
 

 )نمنم(مصطفى محمد نصر محمد 
  حال الدنيا  -١

 ألم خداع زيف دنيا وصف
  

  دنـ5555ـيا سمـ5555ـاء ممط5555رةْ 
 

  دنيـ55ـا وجـ55ـوه مدب55ـرةْ  
  

  دني555ا تعـ555ـود إل555ى ال555ورا
 

 Qخ55رةْ دنيــ55ـا أتتھـ55ـا ا  
  

  ضائعةْ  نيا حقـــوقٌ د

  بائعــهْ  دنيــا قلـــوبٌ 

  دني5555ـا بطـــ5555ـون جائع5555ة
 

  دني55ـا تح55ـب المنظ55ـرةْ  
  

  دنيا وحـوش ضاريةْ 

  دنيــا أنــاس عاريــةْ 

  دنيـ5555ـا ثيـــ5555ـاب باليــ5555ـة
 

  دنيـ55ـا لكـ55ـٍل مقبـــ555ـرةْ  
  

  دنيــــا عقول ناقصةْ 

  دنيــا وجـــوه يائسـةْ 

  ةدنيـ55555ـا لكــ55555ـٍل راقص55555ـ
 

  دنيـ55ـا أثــ55ـار مبھــ55ـرةْ  
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 )نمنم(مصطفى محمد نصر محمد 
  صوت القدس  -٢

  أمل عروبة احتPل فلسطين دماء
  

  سمع555555ـت الـقـــــ555555ـدس تن555555اديني
 

  يـــ555ـا عرب555ي نظ555ف ل555ي جبين555ي 
  

  مـ55555ـن كــ55555ـل عـ55555ـدو ص55555ھيوني
 

  ـ555555ـاول تمــزي555555ـق شراييــ555555ـنيح 
  

  سمعـت الـقـــدس تـتـألــــــم

  يــا عربي لــم � تتكـلـــــم

  ص55555ـوت ا4ح55555ـزان ھ55555و الم55555ؤلم
 

  لـ555555ـم � تنص555555رني وتحمينــ555555ـي 
  

  سمعـت فلسطيـــن تنــــادى

  يــا أمتي � تـتھــــــــــادى

  لطـــ5555555ـرد جميـــ5555555ـع ا4ع5555555ادي
 

  م5555ـن ك5555ـل شبـ5555ـر م5555ـن طينـ5555ـي 
  

  سمعــت فـلسطيــن تقاتــــل

  يا عربي قم  � تــتـكاســـل

  الــ555555ـدور عليـــ555555ـك ستحاص555555ـر
 

  حت555ـى ف555ي جميـ555ـع مياديــــ555ـِن◌ِ  
  

  أسمعني صــوتـك يـــا ديكي

  فالفجــر أصبـــح أمريكــي

  يـ5555ـا أمت5555ي الـــــ5555ـدور عليكـ5555ـى
 

  أيــ5555555ـن ا4ي5555555وبي وحطيـــــ5555555ـنِ  
  

  متفـرقالــوطــن العربـــــي 

  � رجـــل فـيــه متحــــرك

  والـ55555ـدم العربــــــ55555ـي متــدفـ55555ـق
 

  يـــ555555ـروى جميــ555555ـع بساتينـ555555ـي 
  

  جـــردت اQن س#حـــــــــي

  كأداة في يــد جراحــــــــــي

  قـذفـ555ـوا ف555ي جميـ555ـع النواحـ555ـي
 

  قـم5555555ـت وأخـرج5555555ـت سكينـ5555555ـي 
  

  اQن أطــفــــأت شموعـــــي

  وى دموعي� املك شئ س

  وا4م555555ل ب555555داخلي مــــــ555555ـزروع
 

  تحري555555ري بأذھ5555555ان الم#ييـ5555555ـنِ  
  

  الحـــرب اQن ھي ُمنايــــــا

  الحــرب بـدون أي َمنايــا

  � جـريـ555555ـح حت555555ى و� ض555555حايا
 

  فـنــ55555555ـور الــح55555555ـق يكفينــ55555555ـي 
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 )نمنم(مصطفى محمد نصر محمد 
  !ماذا فعلتِ؟ - ٣

 فراق ألم جرح حب عتاب
  

  كذبِت إن قولِت أن الدنيا ُتضحكـــنا
 

  !!ولكــنھا ُتضحكــنا لَنبكي5ـھا يلنبك 
  

  كذبِت إن قولِت ما خدع الدنيا احــد
 

  ولكـــن أنــِت أول مـن خـدعتيــــھا 
  

  والسـعـادة في يـــديِك حــــلٌم زائفٌ 
 

  ارقــتِك بـل أنـِت التي طردتيھاما فـ 
  

  تقولين كــل حلـٍم غير حلمك زائــلٌ 
 

  حتـى أح#مي البـريئــة سحقتيــــھا 
  

  � أن55ت... وھمت55ي الت55ي زادت ب55ـكِ 
 

  التي رفعتيــھا و� حــتى تركتيــ5ـھا 
  

  ول555و ج555اءك ا4م555ل الرغي555د أقبرت555ه
 

  بـــ# كفـ5ـٍن كآم5الي الت5ي دفنتيــ5ـھا 
  

  التي كان5ت ف5ي مخيـ5ـلتكوصورتي 
 

  صارت رمــاداً بعــــد أن حرقتيـ5ـھا 
  

  ويـــد المحب التي أعطـت بـ# ثمنٍ 
 

  قطعتيھا.... و�  طلــــٍب و� بخـــلٍ  
  

  ومـــھجة بــــاتت تــداوى جــــراح
 

  القلـــِب واQفـــاِق التي قـد فتحتيھا 
  

  ومـــقلــة َزرفــت دمــــوع اليـ5ـأس
 

  ئ نيران الحـــب التي  شعلتيھاتطف 
  

  مـــاذا أقـــول 4عضائي الت5ي بات5ت
 

  ا؟ھھ9ّ رجعتى كي تIداوي.. تؤرقني؟ 
  

  مالـــھا في الطــب مصلحــٌة بل في
 

  يديكـــى الشفـــاء  لــو أردتيــــــھا 
  

  أضلعي أذنت لقلبي بالخروج مطالبIاً 
 

بـــدمـ55555555555555ـائِهِ◌ إل55555555555555ى ق55555555555555د  
  سفـحـتــيــــــــ55555555555555555555555555555555555555555555ـھا

  

  م55ـاذا فعلــ55ـت لك55ي تكــ55ـون نھ55ايتي
 

  صـد وھجــر وخـ#فــات نسجتيــھا 
  

  ھ5ل تعرفيـ5ـن عنـ5ـى..قولي بربــ5ـك
 

  أنى عصيـت كلمــة أنـــِت قولتيھ5ا؟ 
  

  فارجعي عــ5ـن إن كنــــت ظالُمـــكِ 
 

  دعـــوٍة بـالشـــِر قـــد دعــوتـيـــھا 
  

  أن55ا المظلـ55ـوم فبش55راكِ  وإن كنــ55ـتُ 
 

  كـل أخطــاٍء فعلتيـھا فقـــد غفــرتُ  
  

  المظلـــــومِ  لـن أدُع اليـــوم دعــوةَ 
 

  قصـــور ق5د بنيتيــــ5ـھا بالقلـبِ  فلكِ  
  

  حالي تبــدل بعـــد اليســِر عســــراً 
 

  حزنا علـى ابتسامتي التي سرقتيھا 
  

  علي(  بالدمـوعِ  عيون الناس فاضتْ 
 

  نـعـتيــھا؟أجـف مـاء عيـنـيــِك أم م 
  

  علـــّي بــأھــ#ً ومـرحبـــأ أتبخليـنَ 
 

  وأنا أسأل عنـك دروبـا قد مش5يتيھا 
  

  عــندك ما كــــنت اعلـــم أن الحـبَ 
 

  بدأتيھا وتجربـةٌ .. وغلطـةٌ ...لحظـةٌ  
  

  سأقولــھا والكــل ســـوف يسمعني
 

  سحقـاً لقراراٍت وحـدِك اتـخذتيــ5ـھا 
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  قصة كفاح...  ديوان سوھاج
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  قصة كفاح...  ديوان سوھاج

  
  

  الجھ��ِد س��وھاجي ـفاِح وأم� الِك�� أرضُ 
 

  من!ي الس ُم أنا اب�ُن ا�م�ِس ي�ا ت�اجي 
  

  افيك الج�دوُد ول�يَس الوص�لُ منـقط�ـع
 

  ما دمُت أفخـــ�ـُر باس�م ا�ِم سـ�ـوھاجِ  
  

  مھما اغ�ـتربُت فوص�لُ القل�ِب متص�لٌ 
 

ـ��ـاجي الش��ـوقُ و، كالخـ��ـيط منعق��د    نس4
  

  ق�د يبس�تْ  ھذي يــداِك بفــعل ال�ـفأسِ 
 

  والصبُر فـ�ـيِك سب�ـيلُ الخي�ِر لل�ـناجي 
  

  موطُنھا -الدھرَ  –ِك فــيأنِت ا�صالُة 
 

  م��ا غــ��ـيرتِك مجــ��ـوُن الـ��ـدِر والع��اجِ  
  

  مھما ابتلي�ِت يظ�ـلُ الشـــ�ـبلُ منتص�ًبا
 

  يطـ�ـوى المم�اَت ليحـ�ـيا غي�َر ُمحت��اجِ  
  

  سل سلس�بيل س�وھاج الُرج�لَ تعطي�كَ 
 

  الحم��اة وغي��ث العـ��ـز ي��ا راج��ي منھ��ا 
  

  ابُن التراِب ش�ريُف الـــ�ـيِد م�ا س�لفت
 

  والديُن في عـ�ـنقي والــ�ـرُد منھ�اجي 
  

  أنبتھ�ا إن حط رحلي عل�ى الجــ�ـدباءِ 
 

ي وَس� فالماءُ     أم�واجي الخي�رِ  يلُ كــ�ـد!
  

  ھاـنُ ــــ��ساكِ  أرق��ى وللعلــ��ـياءِ  بالعــ�ـلمِ 
 

  ـلِم اللي��ِل وال��داجيإذ ط��اَح ن��وري بُظ�� 
  

  
ال"ق الطرشاعر كلمات    "عمر العس9
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  ١٩٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  سوھاجوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  على عادل على ضيف
  )عاشق الجنة(

  أن**ا ال**ذي تع**رف الش**عراء ُكنين**هُ 
  

  والف****ن يعرفن****ي والعل****م والقل****م
  

  أنا ب*ن ض*يٍف عب*د ال*Bه مفتخ*را
  

  أن**ا الش**ريف العفي**ف طي**ب الكل**م
  

  إذا رأتن****ي مش****طا ق****ال س****يدھا
  

  إل**ى ج**دي ھ**ذا وا=ص**ل مل**تحم
    

  عامر محمود محمد السمان
  )بقايا إنسان(

  أنا فرعون ولم ولن يھدم معبدي ... أنا المصري 
  أنا من علمت القمر نطق الكلمات 

  للشمس  ا أنا من وضعت حدودً 
  أنا عمري سبعة أ$ف سنة 

  أتعبت التاريخ ولم اتعب حبيبتي  أنا من
  بحثت في تاريخي فلم أجد أعظم من حبك 

  بحثت في قلبي فلم أجد اكبر من عشقك 
  ... أنا المجنون بك 

  أنا يا مصر لن أحب غيرك حتى مماتي
  محمد أحمد السيد عبدالباقي

  )الشاعر الملھم(
س*واح  ،أھ*يم بعش*ق J، أنا شاعر أقرض الشعر ا$س*Bمى

فعل*ى ش*ط  ،وكلما كلل*ت، لشعر أجول بحوره سباحأقرض ا
 -استطاعتيقدر  - عبد J وبسنة نبيهأفانا  ،أستريح القوافي
  !ارتدىالعروبة  زى إنني ،مصريلمسلم  إني ،اقتدى

مصطفى محمود عبدالBه 
  الزھيري

وفي حب الغير اكتب كل  في فعل الخير أجد كل مطامعي
وبحب اصفي خلقه  ـــراقلبي بحب J يبقى عامــ. روائعي

من عند رب ة فنعم ،لمى قد أصابقإن كان . $ ينجلـــــــي
 فرحمه ً ،وان كان قد جانبه الصواب الكون اكبر قــــــادر ٍ

   ارجوھا حتى $ تضل مداركـــــي
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  ١٩٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  
  
  
  
  

  )عاشق الجنة(على عادل على ضيف 
  قبة العلماء. .. القاھرة -١

 علماء  قبة القاھرة  جامعة مدح
  

  طـالــبـ55ـاَ  كِ ئـت55ـُ جـِ  العلمـ55ـاءِ  ي55ا قب55ـةَ 
 

  ف5555ي رفـقــ5555ـة ا4صـح5555ـابِ  للعلــ5555ـمِ  
  

  الع555ـ# إن555ي الجن555وبي ال555ذي طل555بَ 
 

  الك5555ـتابُ  لـنـدائ5555ـهِ  فاخضـوض5555ـعتْ  
  

  أغلق55ت مــ55ـن خلف55ي جمي55ع مك55اتبي
 

  مــ55ـن المھ55د م55ع الطــ55ـ#بِ  للبـ55ـدء 
  

  مفتـــشٌ  العلـــومِ  أسماءِ  أنا فـــوقَ 
 

  يجعلن5555ي ذا  أنس5555ابِ  عــ5555ـن ع5555ـلمٍ  
  

  لم أنــس أسمـاء العـلـ5ـوم وإنمـــ5ـا
 

  يولـ555ـى أس555باب للفكـــ555ـر أسبــ555ـابٌ  
  

  ي555ا ط555البين العل555م ف555ي أوطــانــــ555ـهِ 
 

  مـــ555ـن طـ#بـيـــ555ـه آدابُ  للعـلـــ555ـمِ  
  

  حق55وق العل55م واطل55ب فربــ55ـهِ احف55ظ 
 

  ا4حـبـ555ـابُ  فبـــقـربــ555ـه تـتجـمـ555ـعُ  
  

  ي555ا قارئيـ555ـن قص555ائدي فلتعلمـــ555ـوا
 

  أنـ555ـى وبالعلـــ555ـم الرفيـ555ـع مھـ555ـابُ  
  

  بعلمـھـ55ـن خوالـــــ55ـدٌ  أيـ55ـن الذيـ55ـنَ 
 

  فأن5555ا الـعليــ5555ـل وقربھ5555ـن مط5555ابُ  
  

  ھ55ل أم55ة العلـ55ـم الت55ي قام55ـت بنـ55ـا
 

  عدھــ5555ـا ا4حبـ5555ـابُ ذھب5555ت وزال بب 
  

  تبك555ى العل555وم فبع555د أھ555ل القاھـ555ـرة
 

  فتـــ555ـح ا4بــ555ـوابُ تُ  حلفـــ555ـت ب555ـأ� 
  

  م555اذا ج555رى للعل555م ف555ي أوطــانـ555ـهِ 
 

  اأنظــ555ـر إلـيـ555ـه فــ555ـ# أراه قبــ555ـاب 
  

  ؟ أأحاسب النفس علــى تقصيرھــا
 

  !؟ومتى استقام مع النفوس حسابُ  
  

  م55ا تھ55ت ع55ن علم55ي و� اس55تنكرته
 

  م55ا أجھ55ل العلم55اء ل55ـو ھ55ـم خابـ55ـوا 
  

  ف55العلم يب55دأ م55ـن سوھـ55ـاج طريق55ـة
 

  وبفضلـ5555ـه تتفـ5555ـرق ا4عــيــــ5555ـابُ  
  

  رىمن أي5ن أدخ5ل ف5ي المدين5ة ي5ا ُت5
 

  !! الرفي55ع ســـ55ـرابُ  ومب55ادئ العل55مِ  
  

  يـ555ـا قب555ة طاب555ت وطـ555ـاب مزارھـ555ـا
 

  في555555ك العليـــ555555ـل شفـ555555ـاؤه ودواءُ  
  

  ــ555ـوم مفــ555ـازةً ف555الظفر منـ555ـك بالعل
 

  مص55555حُف وكتــ55555ـابُ  للعلـ5555ـم في55555كِ  
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  ١٩٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )عاشق الجنة(على عادل على ضيف 
  شوٌقٌ◌ٌ◌ للحبيب -٢

  أھديھا إلى أخي الفاضل محمد صPح (
  )معهالقصيدة والتي تم كتابتھا بالتعاون ھذه صاحب الفضل اbول في 

 شوق حلم المصطفى مناجاة تضرع
  

  محٌب ي5ا رس5ول d ج5اءك شاكيــ5ـا
 

  اوش55كواهُ ي55ـا حبي55ب d رؤيـــــ55ـاك 
  

  فأي عدل يـا رس5ول d ســـــ5ـاوى
 

  امـ55ـن لــــــ55ـم ي55رك ومـــــــ55ـن رآك55 
  

  علي55ـلٌ القـ55ـلب أتي55ـتك باكـيــــــــــ55ـا
 

  اـ55ـاكداء الف55ـؤاد دواهُ ف55ـي رؤيـــــــ 
  

  حنيني إليك فــي الفـــــــ5ـؤاد مقي5ـمٌ 
 

  اوشوقي إليك ف5ـي المنــــــ5ـام ن5داك 
  

  قد كنت فيھم ي5ـا رس5ول d تحيــ5ـا
 

  اوب55ين أيديھ55ـم ك55ـانت يــــــــــــ55ـداك 
  

  نح55ٌن المحبـــــــ55ـون وھ55ـم صح55ـابٌ 
 

  امب55ارٌك م55ن كــــــ55ـان م55ـن ذا وذاك55 
  

  ن أنــ5ـاأٌتراك تعرف يـ5ـا ش5فيعي م5
 

  اأم حــ55ـال ذنب55ي بين55ي وب55ين رؤياك55 
  

  يا من ٌنعت فــي القـــــــ5ـرآن بأن5ـك
 

  اوd رباك55.. عل55ى ٌخلـــــ55ـق عظ55يم 
  

  بال#م والتسويف أٌقسم في الض5حى
 

  اولس55وف ُتعط55ى حت55ى تن55الُ رض55اك 
  

  أٌولي العزم س5يدي أن5ت زعـيمھــ5ـم
 

  امو�ك55 وعل55ـى الخلـــ55ـق اص55طفاكَ  
  

  مكــــ5ـة ق5ـد ذھب5ـت داعي5ـا من أھل
 

  اإل55ى الط55ائف وال55رحمن نجــــــ55ـاك 
  

  حيـن أراد الكـــــــريـم خالق5ُه دع5اهُ 
 

  اولم55ا أردت الك55ريم ي55ا ط55ه دعــ55ـاك 
  

  وھذا الروُح ا4م5ين ت5أخر بالخط5ـى
 

  الم55ا أت55ـى المق55ام الك55ريم ھنـــــــ55ـاك 
  

  قـاب قـوسي5ـن قيـــــــــ5ـل أو أدن5ـى
 

  اول55ْم يط55أهُ ســــ55ـواك بس55اطَ ال ُدس55تَ  
  

 
 

  )عاشق الجنة(على عادل على ضيف 
  من فضل ربي - ٣

 ھدى توبة رجاء نعيم تضرع
  

أحييتـنـ55555555ـي عب55555555ـداَ عــزيـ55555555ـزاَ 
  مسلـم555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـاَ◌ً 

 

  ورزقتن555ـي ك555ـل ا4م555ـاني بأثـرھ555ـاَ  
  

  ـا إلــھي مـخـلص5ـاَ◌ً فWعـبدنــك يــ
 

  ف555ي الـُض555ـر والس555ـراء عب555ٌد قان555تٌ  
  

فلق555555د رأيتن555555ي ف555555ـي المعاص555555ـي 
   ُم555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـغرقاًَ◌ 

 

  فنجـدتن555ـي إذ أنـ555ـي كن555ت غـاف555ـ#ً  
  

  ◌ً  فWعـدن55ـك ي55ـا إلـھـــ55ـي معاھ55دا
 

  بالعي555ـش فيـھ555ـا ك555ـل ي555ـوم ت555ـائب ٌ 
  

وع5555ن المعاص5555ي تران5555ي دوم5555اًَ◌ 
  ُمقلع555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555اً◌َ 

 

  ته ناس555ياً فكفان555ـي عم555راً ق555د أض555ع 
  

  وبأن أك5ون إلـ5ـى العبـ5ـادة مقـربـ5ـاً 
 

  وبأن555ـي أحي555ا في555ـھا عب555ـداً زاھ555ـداً  
  

  فـانُظـــر إلـي بع5ين ج5ـودك نـظ5ـرةً 
 

  أحي555ا بھ555ا ف555ي مح555يط حب555ك غارق555اً  
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  ٢٠٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  
  

  )عاشق الجنة(على عادل على ضيف 
  رسالة إلى الشعراء - ٤

 تماسك  حب رسالة شعر نصيحة
  

  علم555ُت أن أص555دق ش555عر ٍ قال555ه لــــــبـــ555ـيدْ 
  

  وق55رأت ش55عر ب55ن ثاب55ت ف55ي ي55وم عـــــــ55ـيدْ 
  

  وأعشق من الشعراء من يأتي بكل جـــديــدْ 
  

  والش555عُر من555ي مــ5555ـسكنة ف555ي الوريــــــ5555ـدْ 
  

  وإن مات شاعٌر فله بالش5عر عم5ٌر مـــــدي5ـدْ 
  

  ت ش55عراَ ف55ي الس55يف ب55ن الولـــــــي55ـدْ وق55رأ
  

  وتعلــ555555555ـمت ُمـ555555555ـنه م555555555ا يــــــفـــ555555555ـيدْ 
  

  فــ55555ـھويته ورأي55555ت ُحــ55555ـبي ل55555ه يزيــــ55555ـدْ 
  

  فُنــ5555ـصحي إل5555ى ك5555ل ش5555اعر ٍ مـــجــــ5555ـيدْ 
  

  اح555ذر ف555ي ق555ول شـ555ـعرك ي555وم الوعـــــ555ـيدْ 
  

  واســ5555ـتحي في5555ه م5555ن رقي5555ب وعــــــت5555ـيدْ 
  

  ن العــتـ55555ـيدْ واعتب55555ر بـ55555ـصاحب الحـــ55555ـص
  

  إنـ555ـه شـ555ـداد ب555ن ع555اد  ظ555ـالم وعـنيـــ555ـدْ 
  

  أُولــ555555ـي الق555555وة والــ555555ـبأس الــــشديـ555555ـدْ 
  

  واتـ5555555ـقى d يـ5555555ـلن ل5555555ـك الـــحديــــ5555555ـدْ 
  

  فبفض55555له يھـ55555ـدى إلـ55555ـيه مـ55555ـن يريــــ55555ـدْ 
  

  واس55555555أل ال55555555ـله الـج55555555ـنة والـمزيـــ55555555ـدْ 
  

  واطم55ع ف55ي ب55ـحر ج55ـوده ِ ف55ـھو الحمــــ55ـيدْ 
  

  
  

  )عاشق الجنة(على عادل على ضيف 
  نور وضياء - ٥

  لدكتور عزت ضياء الدينل مھداة(
 )الصندوق ا\جتماعى للتنمية –مدير المكتب الفنى 

 أمل حب قدوة  ضياء مدح
  

  رأي555ت ن555ور س555اطعاً عن555د الص555باحْ 
 

   لم55ن الض55ياءْ فسألـ55ـت ج55ـاًد قـائ55ـ#ً  
  

  )كاس55ـب(فك55ان ال55رد ع55اج#ً مــ55ـن 
 

  ھـــ55ـذا الــ55ـذي بالعل55ـم فـ55ـاز وبـ55ـاءْ  
  

  ع55الم عھ55ـده )ع55زت ض55ياء ال55دين(
 

  بالص55بر قـ55ـد فـھــ55ـم العل55وم فجـ55ـاءْ  
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  ٢٠١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ھ555ـذا الم555دير الفن555ي فـ555ـي أعمال555ـه
 

  بالمش55روعات الص55غرى إلين55ا ج55اءْ  
  

  شــربنـ5555ـا العلــ5555ـم مــ5555ـن أقوالـ5555ـه
 

  فص55رنا بــ55ـه فـــ55ـي عــ55ـزة وھن55ـاءْ  
  

  إن رآهُ العل55555ـم أشــ55555ـرق وجھـ55555ـه
 

  وإن رآهُ الجھـ55ـل أصـابـ55ـُه الفنـ55ـاءْ  
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  ٢٠٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )بقايا إنسان(عامر محمود محمد السمان 
    إمرأةرسالة إلي  -١

 بداية أمل حب عفو رجاء
  

  كوني لي...  تيسيد
  ا4بدي عن الحبِ   في عينيكِ  فأنا من بحثتُ 

  الوردي إلى عالمكِ  دعيني أسافر معكِ 
  البشرى قبلنا العالمُ  لنصنع عشقاُ لم يعرفهُ 
  .... سيدتي

  قلي#ً  اتركي عقلكِ 
  يتحدث عما فيه ودعي قلبكِ 

  كل ثقتي فيه فأنا وضعتُ 
  .... سيدتي

  خلف القضبانْ  وقلبهُ  من يعيشُ  تعيسٌ 
   وكوني لي فتحرري من خوفكِ 

  !! بمي#دنا الجديدْ  وتعالى لنحتفلَ 
  نضيء شمعة ونجعل كل يوم بيننا عيدْ 

  .... سيدتي
  مثل الماء والھواءْ  الحبُ 

  مثل أشعه الشمس الدفء في الشتاءْ 
  مثل القمر يضيء لنا في ليله ظلماءْ 

  كوني لي..... سيدتي
  فمنذ قرون ابحث عنكِ 

  عن وطني ابحث في عينيِكِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 
  ابحث بين يديِك عن نفسي
  ابحث في قلبِك عن اسمي

  كوني لي.... سيدتي
  من جديدْ  ودعيني اصنع التاريخَ 

  دعيني أمزق كل ا4وراق التي تحمل ماضينا التعيسْ 
  دعيني اكتب شھادة مي#د واحدة
  تحمل فيھا اسمى واسمك يا فاتنة

  كوني لي.... سيدتي
   الحبَ إ� منكِ  فأنا � أريدُ 

   وربى على ما أقول شھيدْ 
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  ٢٠٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )بقايا إنسان(عامر محمود محمد السمان 
    إمرأةإلي  -٢

 حياة ھيام حب إمرأة مناجاة
  

 إلي من علمتني كيف اعشقھا
  وا!نسانْ  الطيرِ  ةعلمتني الحب بلغ

  ظر في عينيھاعلمتني حينما أن
  أنسي ما يسمى بالخوف والحرمانْ 
  و� أتذكر شيئا إ� أن ھذا العالم

  سفينة وآنا القبطانْ 
  فھي ا4ميرة الشرقيةْ 

  ھي الساحرة ھي الشقيةْ 
  تحمل براءة الدنيا في وجنتيھا

  أقوي من الجاذبية ا4رضيةْ  ةتمتلك جاذبي
  ھي من قلدتھا الشمس في شروقھا

  نت القمرْ ھي الحزن والشجن ھي ب
  ھي ضعفي ھي كبريائي
  ھي طفولتي  ھي شقائي

  ھي أجمل نساء الدنيا في نظري
  ھي حبيبتي  ھي قدري

  في تأريخي إمرأةھي أعظم 
  ھي أغلى عندي من نظري

  حفرت بأصابع من نور اسمھا في قلبي
  جعلتني أغنى  في كل الميادينْ 

 على ورق البردي أكتب شعري وعلى زھر الياسمين
  راً  للعاشقينْ جعلتني أمي

  فارساً عربياً يتباھي به كل الحالمينْ 
  جعلتني أقوى رجل في التاريخْ 
  !! وأحب بكل لغات العالم و� أخاف

  ھزمت كل العاليات تحديت كل الحاقداتِ 
 ومن في ھذا الكون غيري قادر على أن يتحدى العاصفاتِ 

   غيرھا تجعلني اصنع المعجزاتِ  ٌ إمرأة� يوجد في الدنيا 
  ا بكل الفخر أقول ھذه حبيبتي ومن المستحيل لغيرھا أكونْ فأن

 !! فھي من علمتني الحب والعشق والجنونْ 
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  ٢٠٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )بقايا إنسان(عامر محمود محمد السمان 
  الوشاح اKسود   - ٣

  عروبة احتPل فلسطين مأساة وصف
  

  المسمومْ  ا4سودَ  ذ قرون وفلسطين ترتدي الوشاحَ من
  !! منذ قرون والعرب يزوجونھا بعضھم بعـض

  !! وانجبوا منھا حيفا ويافا والخليلْ 
  وعند تسجيلھم رفضوا ذكر أسمائھم

  في شھادة مي#د أبنائھم
    !! كأنھم إخوةُ ابن يعقوبْ 

  برائين من دمه 
  ساقطة إمرأةوكأن فلسطين ھذى 

  منھا إ� المتعة � يريدون 
  � يردون منھا إ� الزواج العرفي 

  ليمرحوا  ويسھروا  ويشربوا  كؤوس الخمر
  !! على شرفھا

  مع العلم أنھا تغتصب كل يوم 
  !من س#له القردة 

  ! ومع العلم أيضا أنھا مازالت عذراء
  في ذلك  ةو� غراب

  4ن أنصاف الرجال دائما سفھاءْ 
  ا4سود المسموممنذ قرون وھى ترتدي الوشاح 

  ... 4ن حبيبھا قد ماتْ 
  ... من بارز بسيفه وقال ھذه حبيبتي ماتْ 

  وتركھا وحيدًة  تبكى وتنوحْ 
   /تنادى عليه كل مساء وكل صباحٍ 

  !!!! � يجيبْ 
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  ٢٠٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )الشاعر الملھم( محمد أحمد السيد عبدالباقي
  دعني بحبك  -١

 شوق توبة ندم اعتراف مناجاة
  

قلب55555ي بن55555ورك ي55555ـا حبيب55555ي دائم555555ا 
  موص555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـولُ◌ُ 

 

م9999ن ذا ال9999ذي بين9999ي وبين9999ك ي9999ا إلھ9999ى  
  يحـ99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ـُوُ◌ل

  

  ش5555خص م5555ن ال5555دنيا وش5555ھواٌت بھ5555ا
 

  ھ55555ذا لعم55555ري غي55555ره معقــــــــ55555ـولُ  
  

  فاش555555فى ب555555ي اللھ555555م ك555555ـل عليل555555ةٍ 
 

  ودعن55555ي بحب55555ك ي55555ا الھ55555ى عليــ55555ـلُ  
  

  مـ5555555ـا قل5555555ت آٍه رنم5555555تدعن5555555ي إذا 
 

  نس55555مات حب555555ك ع الج55555روح تس555555يلُ  
  

  أوان أت555555555انى ظالـ555555555ـٌم بتعســ555555555ـفٍ 
 

  بــــدا لي نــــــورك شاھــــــٌد ودلـ5ـيلُ  

  

  فال55555555ذل لل55555555نفس عظ55555555يٌم بغض55555555ه

 

  والفخ555555555ر ذا أن555555555ى إلي555555555ك ذلي555555555لُ  
  

  م55ا احل55ى الس55جود الي55ك رب55ى تض55رعا
 

  ك555555ل الھم555555وم عل555555ى ي555555ديك ت555555زولُ  
  

  اجداً فl55555ن بكي55555ت الي55555ك يوم55555اً س55555
 

  لي5555ت البك5555اء ل5555دى الس5555جود يط5555ولُ  
  

  فانس5555اب ن5555وٌر ف5555وق جس5555دى غ5555امرٌ 
 

  وض55555ياُء ش55555وٍق م55555ن ل55555دنك جلي55555لُ  
  

  إبل55555يس كي55555ف أبي55555ت يوم55555اً تس55555جدُ 
 

  م55555555ع الم#ئ55555555ك إذ برب55555555ى يق55555555ولُ  
  

  اس55555555جد Qدم فكلھ55555555م ل55555555ه س55555555اجدُ 
 

  فل5555555م التكب5555555ر والتع5555555الى؟ جھ5555555ولُ  
  

  ق55555د كن55555ت ب55555ين عب55555اد رب55555ك س55555يدا

 

  إبل555555555يس ھ555555555# للس555555555جود تمي555555555لُ  
  

  لك5555ن لص5555نع الن5555ار أن5555ى م5555ن رض5555ا
 

  وھ55555555ل أح55555555س حنوھ55555555ا م55555555أكولُ؟ 
  

  فلم55555س الت55555رب �يض55555ر إذا ارتم55555ى
 

  ولق5555555د يزل5555555ه م5555555ن المي5555555اه قلي5555555لُ  
  

  ولف555555ح الن555555ار إن يض555555ر إذا ك555555وى
 

  �يزل555555555ه م555555555ن الزم555555555ان طوي555555555لُ  
  

  أيقن5555555555ت أن ل5555555555دى قلب5555555555اً قائ5555555555لٌ 
 

  إن ا!ي55555555اب إلي55555555ك رب55555555ى جمي55555555لُ  
  

  رب555555اه ھ555555ا أن555555ا ذا لعف555555وك ط555555امعٌ 
 

  ى 4ن أراك عج5555555555ولُ رب5555555555اه قلب5555555555 
  

  ھ5555555ا قدرض5555555يت d رب5555555اً وس5555555يدا
 

  وش5555555555ھدت أن محم5555555555داً لرس5555555555ولُ  
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  ٢٠٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 )الشاعر الملھم( محمد أحمد السيد عبدالباقي
  بشراكُم بالمصطفى -٢
 مدح عدل قدوة كرامة شكوى

  
أن ول*دا ج*اء ال*ى رس*ول J  - للشيخ طه عب*دJ العفيف*ى -كتاب الحقوق ا$سBمية ذكر فى 

ف*إذا ھوش*يخ يتوك*أ  )ص*لى J علي*ه وس*لم(ف*دعا ب*ه النب*ى  ،يشتكى أباه بأنه يأخ*ذ مال*ه عن*وة
فق*ال يارس*ول J عن*دما ك*ان ص*غيراً وكن*ت ) صلى J علي*ه وس*لم(على عصا فسأله النبى 

وعن*دما كب*رت وص*رت  ،ير لم أبخل عليه بمالىوكنت الغنى وھو الفق ،القوى وھو الضعيف
صلى J عليه (وصرت الضعيف وھو القوى بخل على بماله فبكى النبى  ،الفقير وھو الغنى

م**ا م**ن ش**جِرِ◌ٍ◌ و$ م**دِر ٍس**مع كBم**ك إ$ بك**ى ث**م ق**ال للول**د اذھ**ب أن**ت : وق**ال ل**ه) وس**لم
  :ھذه القصيدة تكتبف الشريھذا الحديث عندما قرأت و .انت ومالك =بيك ،ومالك =بيك

  
  س55555555امعى اس55555555مع ك55555555# ي55555555ا

 

  م555555ى وارتئ555555ى خي555555ر ال555555ورى 
  

  ق55555555د ج55555555اء ش55555555اٌب ش55555555اكياً 
 

  فھ55555555ا ق55555555د افت55555555رى  مم55555555ن؟ 
  

  ياس555555555يدى ق555555555د ق555555555ال ف555555555ى
 

  ا�ب العج5555555555555555وز ا�فت5555555555555555را 
  

  أن يارس5555555555555555555555555555555555ول d ان
 

  ا�ب يع5555555555555555555زى لل5555555555555555555ورا 
  

  ذاك اب555555555555ى ج555555555555اء �خ555555555555ذ
 

  الم5555555555555ال من5555555555555ى ذا ف5555555555555را 
  

  ق55555555555ال الحبي55555555555ب ائت55555555555وننى
 

  جت55555555رىب55555555ا�ب ھ55555555ا ق55555555د ا 
  

  لم5555555555555ا أت55555555555555اه ا�ب ف55555555555555ى
 

  ض55555555555عٍف ش55555555555ديٍد اعت55555555555رى 
  

  ق555555د ق555555ال ھ555555ل ان555555ت ال555555ذى
 

  أس555555555555لبت م555555555555ا�ً افت555555555555را؟ 
  

  ق55555555د رد لم55555555ا كن55555555ت اق55555555وى
 

  وھ555555555555و ض555555555555عٌف � م555555555555را 
  

  ف55555ى ال55555دھر يوم55555اً م55555ا بخل55555ت
 

  الجي5555555555555ب من5555555555555ى انب5555555555555را  
  

  ياس555555555555يدى لم555555555555ا كب555555555555رت
 

  الي5555555555555وم ابن5555555555555ى عس5555555555555را 
  

  ذاك ج555555555رى ف555555555احكم نبين555555555ا
 

  أحم55555555555555داً فيم55555555555555ا ت55555555555555رى 
  

  المص55555555طفى�ح55555555ت دم55555555وع 
 

  ب5555555555القول ق5555555555د ذاك ج5555555555رى 
  

  ق5555555د اس5555555مع الق5555555ولَ الجم5555555ادُ 
 

  وق55555555555دبكى حت55555555555ى الث55555555555رى 
  

  ي555555555ا ش555555555اكياً اذھ555555555ب وم555555555ا
 

  تح5555555وى لم5555555ن رب5555555ى س5555555را 
  

  ي5555555اخير م5555555ن اخت5555555ار رب5555555ى
 

  وانتق5555555555555ى مم5555555555555ن ب5555555555555رى 
  

  مع5555555ى م5555555ن أنص5555555ف حي5555555وا
 

  العب5555555555د الفقي5555555555ر المعت5555555555رى 
  

  حي55555555وا مع55555555ى م55555555ن وص55555555ى
 

  با�حس5555555ان وص5555555ى ب5555555القرى 
  

  ص55555555لوا عل55555555ى م55555555ن ش55555555به
 

  #م ف555555ى ق555555ول الع555555رىا�س555555 
  

  �� فص555555555555555555لوا أكث555555555555555555روا
 

  منھ555555ا وف555555ى بي555555ٍعٍ◌ٍ◌ ش555555را 
  

  بش55555555555555555راكُم بالمص55555555555555555طفى
 

  بش55555555555راك ي55555555555ا أم الق55555555555رى 
  

  ص5555555لوا عل5555555ى ذا المص5555555طفى
 

  ص555555لوا عل555555ى خي555555ر ال555555ورى 
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  ٢٠٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  مصطفى محمود عبدالPه الزھيري

  لبنان في قلوبنا  -١
 حزن Pمس عروبة لبنان حماسة

  
  لو يوم ھنسكت مين ھينصر مظلومينْ 

  وبيت جباليا أو جنينْ  هبيروت وغز
  هقلنا حرام تموت قلوب مطھر
  !!ه ردوا علينا بصوت بنادق معمر

  الس#مْ ..قالوا مفيش غير حل واحد
  وامتھانْ  هكبر مذلأقلنا الس#م 

  وازاى نسالم ناس مفيش ليھم عھودْ 
  دول يھودْ .. علينا وداسوا فينا ضحكوا

  همحجر هيدين خبيثأنسفوا الس#م ب
  همخضر هأو حتى شجر هما خلوا ورد

  ف القلوبْ  هطفالك انتى يا لبنانيأ
  شھداء وربى واعدھم جنة الخلودْ 

  حروب بتحرق قلبنا هقلنا كفاي
  !! قالوا الدمار ھو حياتنا في دمنا

   وازاى ھنسكت أو ھنرضى بھمنا
  !!ش ھايھمنا  واحنا م.... نصرخ  من غير ما

  طب ليه ھنرضى أو نسامح نفسنا
  !؟  أرضنا..لو عدى يوم من غير ما ناخد
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  ٢٠٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  إبداع مصر العليا...  ديوان قنا

  

  



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٠٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  
  
  

  إبداع مصر العليا...  ديوان قنا
  
  

  ...نھٌر صغير ٌ 

  يَستَدير ُ 

  بأرِضنا ،

  ...وَحماَمةٌ                           

  َعرفَت ْ                     

  َطريق َ البَوح ِ             

  !مْن أشَعارنا             

  ...وقَصيدة ٌ               

  ...قْد                    

  ُدبّجت مْن َشوقنَا

 ً Jطَارْت قلي  

  ثمَّ 

  حطّتْ 

  في

  !قنَا 

  
  

  "عبدالنبي عبدالس#م عبادي"الطرق شاعر كلمات 
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  ٢١٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  قناوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

عبدالنبي عبدالسBم 
  عبادي

  )شاعر طريق(

  $ شيء أبعد من حصار الموت
  .. غير قصيدةٍ     

  مكتوبةٍ                   
  ! بدمائنا                                     

  حمدأأحمد رفعت 
  !)عم صابر(
  

 اصرخ
  ... وقول يا قلم

 متخافشي من زلزال
  مكن يھزك يومي

  ! بس الكBم يتقال
 إوعاك تحط زواق

   !!  وال ْ م فــ قصيدة أو
أحمد عبدالفتاح عبدالغني 

  العوامري عبدالمجيد
  )وشاعر بالھزايم(

أحمد عبدالفتاح ال*ذي يمتل*ك إيق*اع الكلم*ات ليحولھ*ا إل*ى . .((.
طلق*ات إبداعي**ة، فتحي**ة ل**ه =ن**ه أمس**ك بزم**ام المعن**ى ف**ي لغ**ة 

ا مشاكس**ة، نلم**ح ف**ي قص**ائده طم**ي الني**ل وف**ي مألوف**ة لكنھ**
)) ... كلماته تراث الجنوب الغن*ائي بك*ل م*ا في*ه م*ن أل*م وأم*ل

ا=ستاذ الدكتور محمد أبو الفضل بدران عميد كلية ا]داب بقنا 
  )١٩العدد: أخبار الجامعة( في جريدة 

أمل دندراوي شارد 
  خطاب

  )بنت من طيبة(

  ل الوجدانأن أنسى شجونا تثق علمني الزمنُ 
  علمني مفاھيم ا,نسان

  علمني أن انسي حلما بات في طي النسيان
  علمني أن أحيا إنسان 

  علمني أن الخير من ا=عمال والشر $ يلتقيان
  !!علمني أن الزمن قطار $ يتوقف مھما كان 

  آية محمد إبراھيم محمد
  )أمة حرة(

 بح**ر س**اكن تج**ري في**ه الس**فن أو نج**م ھ**اد.. إن س**ألتم عن**ي 
أو عص**فور مغ**رد ف**ي وض**ح ... للحي**ارى بمفت**رق الط**رق 

دمع*ة ح*زن أو دمع*ة : النھار على فرع الشجر، سيقولون عني
بس**مة رض**ا، ھ**ي قل**ب ن**ابض بالحي**اة ھ**ى ف**رح لك**ن حتم**ا 

يرفرف با=مل، ھي طفل صغير حثه طول الطري*ق عل*ي ش*د 
ف*ي ھ*دوء واس*تقرار الجب*ل لك*ن يحم*ل ث*ورة عزي*ز ... الھمم 

  .أنا لحظة سحر وفجر نھار...  ا للقممحر ھادف دوم
  ) ...أنا... المتوافقات (
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  ٢١١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  )تكملة(قنا وصف مبدعى 
  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  رمضان مسلم محمود محمد
  

أو إدراج شيء ولكن انتظروا ح*ين أدق  بعد الكتابة أقررلم 
ففي ھ*ذه الحي*اة إم*ا أن . الناقوس معلنا أنى دخلت من الباب

بكل صراحة ووضوح نح*ن . أمام الباب وإما أن تدخل تظل
نحلم لنھرب من الواقع المرير الذي يضغط علينا وأنا حالي*ا 
ق***ررت أن أتوق***ف ع***ن الھ***روب س***أحلم =حق***ق أو =خ***ذ 

  .....شرف المحاولة على ا=قل 
  سناء مصطفى أحمد

  )نــــــــــــور(
  راُء أرويھ***ا بأش***عاريـس***نابُل قلب***ي الخض***

  

  ثناي*ا الح*رِف أوردت*ي وأفك*اري وتجرى في
  

  أران**ي مث**ل عص**فور ٍ مھ**يُض جناح**ه يحل**م
  

  وارـوظل**م ٍ خل**ف أس**... بع**دٍل راح ينتش**ُر 
    

  روحي م*ن النس*يان ىسلو، شعري صاحبي  محمد سھير كمال عسران
  

  ب ا=لح**انذول**ي قل**م ين**اجيني فأطيع**ه بأع**
  

  كلم****اتي تحل****ق ف****وق أس****وار ك****ون كبي****ر
  

  طف******ل ص******غير فتأس******رھا كرھ******ا دم******وع
  

  ت*******ذوب ف*******ي عيني*******ه مBم*******ح ا,نس*******ان
    

محمد محمود محمد محمود 
  النقيب

  )شاعر ا=مل(

  $ جان و$ كنا مBيكة مسيرين...  احنا بشر
  ... من دم وعروق.. . من لحم

  وا=صل كله طين في طين
  لدنيا كبيرة واسعة وكلنا ...جايين 

  عارفين وفاھمين القصيدة من البداية للنھاية
  و$ نغير مشاھدھا...  نقدر يوم نبدلھا( 

  مدحت محسن محمد جBل
  )المعلم المصري(

ن جعلتھا تُشم رائحة الماء تأكد أنھا إأنا مثل السمكة التي 
  !ستطيُر إليھا 

  !!وكيف تطير ُرغم أنھا سمكة؟
  !!!سمكة، ليست مثل باقي السمك



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  ! بعض الذي لي -١

 أمل مناجاة عذاب فراق وصف
  

  .. ◌ْ  اQن لي
  ! أْن أصطلي  بعَض العذاب ِ 

  أشم رائحَة المسافة ِ 
  كالغريْب                   

  أُھُش بالخطو ِ الوئيد ِ
  على قطيع ِ ھواجسي، 

  فيفُر من عينَي 
  .. دمع ٌ
  مام المبتلى في ُعشِه كالي

  ........... ،  
  أفكلما قاربت بين الخطوتين ِ 

  مضى الطريق ُ مناوئاً لي 
  (!!)كالصديق ِ                                 

  .. اQن ليْ 
  بعض ُ الھتاف ِ 

  ب# مجيب َ 
  لَي 

  ارتجالْي 
  ! كالغريق ِ                         

  لَي الفيافي 
  ... والقفارُ 

  .. حصــــــــــــادٌ  ولي
  روعته يُد الحريق ِ                           

  
  ! يا نشوة التذكار 

  جئت ُ لكي تفيقي،  
  جئتك بالبقية 

  مْن             
  ق#عي                   

  .. ھـــــ ـــدمـ ت ن ي
  بعُض أح#م الصبا 

  ثم الصبابُة                      
  ! كيف �َح النجُم لي؟

  أْو        



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  .. كيف ولى                
  تاركاَ 

  !! بعَض البريق ِ                        
  ".. لWحبة أْن يعودوا"

  لWحبة أن يموتوا في دمائي 
  ولْي 

  ! طريقي                 
  
  

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  !!سأبوح .. عفوا -٢

  اعتراف  مناجاة  خجل  حب  رجاء
  

  ...جاء الربيـــــــــع ُ
  !!فأقبلي

  ..أرجوك ِ O تتمھلي
  ..ھاتي القصائد َكلھا

  !عجلي/إن ُرمت قلبي 
   

  ..أنت البدايةُ 
  !ليتنا ما ننتھي

   
  :صادٌق من قالھا/أنت البداية ُ

  "ما الحب إO للحبيب اSول ِ "
  ..الربيع وقدْ جاء 

  َدنْت أزھاُره،           
  !أرجوِك O تتدللي          
  فالبعد

  في شرع اSحبة معصيةْ ،
  !والبعد عني قاتلي

  ..ورتلي وتخللي فجر النسيم،/ ھيا انجلي
  ..أوراد صبح يصطفي قلبي الذي

  !قد ذاق ُمر تحُملْي 
   

  بدأَ الدماُر، فأكملي
  ُدكي الحصوَن مع الصباح ِ

  ، ساء ِ تسلليوفي الم
  ...وضعي على قبر ِ القصيدة  ِقبلة ً



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  !!ما عاد يُجدي بالقصيدِ  تعللي 
   

  ...جاَء الربيع ُ
  والكون أبدعُ  ما يكون ُبحسنِهِ        

  !!قلبي ازدھى ..وبحزنهِ 
  ...السيُر أروعُ ما يكوُن مع الربيعْ             

  !!فلماذا O تترجلي؟
  رحماكِ 

  إن تترجلي، 
  فالناُر                       

  !تأكُل مرجلي                    
  ...نرتقي َدَرَج الھوى    لـــــــــو

  ..مددٌ                       
  ..!مددْ                           

O أرجوك..  
  % تخجلي

  ...وتحللي من صمت  ِعينيك اللتين ِ
  /في صمتھن تأملي/يروُق لي

  (............) البوُح  يا  
  ...!ْو تعلميل

  !يُْذكي الھوى ويرد درع اSعزل 
   

  ...أو  O    ..إن تسمحي
  !فتلك قضيتي 

  سأبوح كل قصيدة ٍ،
  ..وأقوُل في عينيك ِ 

  !ما سيروق ُ لْي 
  
  

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  الشــعـــــــــــــــر - ٣

  )إھداء خاص إلى شعراء الطرق(
 صيحة كلمة فن شعر  مدح

  
  ..الشعـــرُ 

  يبوُح بما يخفي الصب،
  "ال#حدِ "يجاوُز حد القلب وحد العقل ِ إلى حد 

  إذا ما اضطربْت من فرِط الوجِد ،/ثنايا القِد / طيوُف الوردِ 



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ..يناوشھا الشعــرُ 
  !فتغـدو أبـدع  مما كــــانْ 

   
  ...والشعــــر

  إذا يأتي بالليل ِ، 
  لوَعَتھا أعتابك َ لْن تخفي/ فيطرق بابك 

  ..ساَعَتھا
  ما بين الباب إلى الُحجرة عمراً، إن يغدو خطوك

  � تغضب أو تعجب،
  !!ْ◌  فالشعر له شيطـــــــــان          

  ..والورق ُ
  /مراًرا تشعل ُ فيك شجوَن النفس ِ /سيغدو ناًرا /إذا يمسسه الشعر

  سيمر عليك الحرف ُ ..تكراًرا
  سترديه قتي#ً /فنادي الخوف َ

  !واصبْر 
  ..سيكون الصبُر جمي# ً                 

  قد تجد فنارا ينتشلك من تيه الليل،
  !ويھديــك رمــال الشطــآن ْ 

   
  ..بالشعــر

  /ستغدو عيناھا أجمل
  /وتدلل/فتقرب بثبات وانھل

  ...وتحمل ما يأتي الحب به
  /ــاقد تغدو يوما عشاق

  ساعتھا قد تغدو
  (!)إنســاْن                     

  ..بالشعــر
  ...ستغدو عيناھا بحــًرا

  !!أبِحــْر                   
  حاميًة  قد تغدو معركًة 

  !� ُتدبـْر       /  !أقبلْ 
  .........فستبقى

  !  ملـك ا4زمــانْ                   
  ...بالشعـــــر

  :تھدھد أمي ابنتھا
  " !نامــي..نامــي"             

  فالفارس � يأتي إ� والناس نيام ٌ،
  "!نامــي..نامــي"           



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  !فالنوم ينادي ا4جفانْ               
  ..بالشعــــر أبـــي
  /يصعـد ُ نخـ#َ                   
  /يجني تمـًرا                   

  ....يغدو عمـًرا                  
  /ود النخلةمن وقت صع
  ، حتى العــودة

  ، نشتاق إليهِ           
  فـ 
  يـ    

  ھــ          
  بـ            

  ط  ُ                   
  ...كفـا مفتوحـًا

  كي
  نبصَر فيه 
  !  ◌ْ  ألــوان....الدنيا ألوانا

   
  ...بالشعــــر

  ستغدو دنيانا أجمل ْ 
  فنرى منھا ما نتمنى

  ...أو حينا/ حينا  قد نتغنى
  خرسنا ا4حزانْ ت

  ...لكنا
  لن نكسَر قلًما
  أو نسكب لوًنا

  !ْ◌  فالكـــل بداخله فنــان
  
  

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  !بعدما دنونا - ٤

 حياة لقاء أمل حب مناجاة
  

  ...َھا دنونا
   فاخلعي ثوَب التمني،
  وامنحيني كيف شئتِ 

  /لم أعْد أخشى ضياعي وانصياعي
  �خت#ج ِ الشوق ِ في ُحمى يديك ِ 



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  امنحيني كيف شاءْت مھجتينا
  /امنحيني 

  دفَء أمكنة ِالت#قي       
  طيش َ فوضاي َ             

  !انعتاقي ْ                             
  !!أشعليني 

  لم أعْد أخشى احتراقي
  صيدة ِ يحتوينيلم يعد دفُء الق

  /ھا دنونا
  بعدما قالوا انتھينا

  واستشاطْت في الليالي مقلتينا
  قدْ 

  دنونا
  فامنحيني ُطھر غدران السواقيْ 

  رممي جدران روحي
  ثبتيني  /صرُت في عينيِك حرًفا

  أوْ 
  !َضعيني في سياقْي        

  ھا 
  دنونا

  بعدما أقصيُت عنكِ 
  بعدما أقصيِت عني

..............................  
  ذي شجوني 

  واقبليني  /  قبليھا
   

  لْم يعْد في العمِر باقيْ 
  !!لْم يعْد في العمِر باقْي 

  
  

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  قادم ٌ ھو من بعيْد  - ٥

 أمل مجھول ترقب حيرة وصف
  

  من بعيْد،قادم ٌ ھو 
  ..قْد قص شارَبه قلي#ً 
  !وارتدى ثوًبا جديْد 

  ..ْقادم ٌھو من بعيد



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  /يختالُ مزھوا بما في جيبهِ                          
  /بعض العناوين القديمةِ /وجھھا/صور ا4حبةِ                                

  ٠٠نصُف قصيدٍة /آيُة الكرسي                             
  !  قد خطھا في غربتهْ                                   

   
  َطَرَق المدينةَ 

  !!أوقفوهُ 
  " !فتشوهُ "  :وانقض صوٌت بربري

  ألقوا حقيبته ھناك وحذروهُ 
   

  بعض العناوين القديمةِ 
  :أكدت ما عنده

  وا4رض ذي ْ،/ ھذا أنا "    
  !"؟تلك الوجوهُ  - إذنْ -فلمِنِ◌ِ◌ِ◌ْ◌                             

   
  /يرمي الندا
  /فيرد رجُعه

  والوقت أصعب ما يكوُن،
  !فالليل سلطان غبي توجوه ُ

  /بيتي ھنا" 
  ٠٠وھناك                                  

  مدرستي القديمة                                                    

  !!تسكن جدتي  - لنھرإن جاوزت ھذا ا - وھناك                                     
   

  !!"تلك الوجوهُ؟ -إذن- فلمن                
   

  /عيناه قّبلت التراَب وراح يرفع كفهُ 
  !لكنھم قد كبلوهُ                                           

  /لما استباحوا ُعريه بمياه أمطاِر الفجيعة ِِ◌أوجعوهُ 
    خانته بعض دموعه

  !!    َوتـَ َرقـْ َرقـَ تْ   
  غام الزمان أماَمهُ 

  /ومضى يلوك حروَفهُ 
................. ............................. ..........   ..............  

  / آية الكرسي / بعض العناوين القديمة / وجھھا / صور ا4حبة 
  ...نصف قصيدةٍ 

   
  !)؟(  تلك الوجوهُ  - إذن-فلمن



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  !اKقصى يعودُ  - ٦

 أمل عروبة مأساة فلسطين عتاب
  

  الوط55555ـُن التـائ55555ـه من55555ـذ متـ55555ـى
 

  شكـــ5555ـواه ُ ل5555م يب5555رح أيكـــ5555ـة َ 
  

  ◌ً  والـ55555ـذئب ُيطـ555555ـارُد قـــافل555555ـة
 

  ويثيـ555555555ـر ا4رض بفــوض555555555ـاه ُ 
  

  ه  م5555555ـسh فـالــرك5555555ـُب تلبـّسـ5555555ـ
 

  والحــ555555ـادي زلــ555555ـّت قــدم555555ـاه ُ 
  

  :أخبرن555555ي ي555555ا زم555555ن الموت555555ـى
 

  !ُھ555555ـل ترك555555ت أح555555ـًدا بلـ555555ـواه؟ 
  

  إن555555ـي ق555555ـد ضق555555ـُت بأغنيت555555ـي
 

  والبغـــ555555ـي ُيشيــ555555ـّد قتــــ555555ـ#ه ُ 
  

   م55555ن ل55555ـي بزمـ55555ـاٍن أعرفــ55555ـُهُ 
 

  !4عيـ555555ـَد النھـ555555ـر لمجـــ555555ـراه ُ 
  

  وأرّت55555555ـب للبـل55555555ـدِة فــرًحـــ55555555ـا
 

  ليـــــ555555555555ـ#ه ُزّوج قيســ555555555555ـا وأ 
  

  م555555ن لـ555555ـي وال555555زمن تخّطان555555ـا
 

  ؟)أقص5555555ـاه ُ(يعـ5555555ـرفبنشي5555555ـٍد  
  

  فا4قص5555555ى يع5555555رف ك5555555م متن5555555ا
 

  وسكــــ555555ـرنا عشقـــ555555ـا بھ555555واه ُ 
  

  ي555555ـا ذا المح555555ـتل ھنـ555555ـا متنـ555555ـا
 

  لــ55555ـم ت55555رحم شيخـ55555ـا بعص55555ـاه ُ 
  

  ل555555ـم ترحـ555555ـم طفـ555555ـ# يتوس555555ل
 

  !أم55555555ـاه ُ: وفتــ55555555ـاة تص55555555ـرخ 
  

  أنـ555555ـا مــ555555ـا ذقنـــــ555555ـا فلتعل555555ـم
 

  م55555ن كف55555ك شيئــ55555ـا نخشــــ55555ـاه ُ 
  

  سنمـ55555555ـوت الم55555555ـوت بعزتن555555555ا
 

  !وستعلـ555555ـم كي555555ـف سنلقــــ555555ـاهُ  
  

  سنبيـ55555555ـد الظـلـ55555555ـم إذا جئنـ55555555ـا
 

  م555555ن أدنــ555555ـى الك555555ون 4قص555555اهُ  
  

  ونشي55555555ـّد مـأذنـ55555555ـة عليــــــ55555555ـا
 

  كــ55555ـي نرجــ55555ـع للح55555ق س55555ناه ُ 
  

  ي555555ا كــ555555ـل ثكـالــ555555ـى بلـدتنـ555555ـا
 

  م55555ا مـ555555ـات شھيـ55555ـٌد زرنــ555555ـاه ُ 
  

  فوجدنـ555555555ـا وھج555555555ا يصحبن555555555ـا
 

  انتص5555555روا لخط5555555اه ُ: ويق5555555ـول 
  

  ي5555555ـا كـ5555555ـل قص5555555يدٍة انتص5555555بت
 

  م55555ا بخــ55555ـل الشعـ55555ـُر بيمنـ55555ـاه ُ 
  

  لـ555555ـن نكت555555َب شعـ555555ـرا نق555555ـرؤه
 

  وس5555555نكتُب شعــ5555555ـرا نحيــ5555555ـاه ُ 
  

  سنس55555555ـن القــ55555555ـول ونطـلق55555555ـهُ 
 

  فيطيـ5555555ـُر يمــ5555555ـّزق مرمــ5555555ـاه ُ 
  

  ا كـ55555ـل صب55555ـي ف55555ي كف55555ن ٍيــ55555ـ
 

  لـــ55555ـن ُنسكـ55555ـت لحن55555ـا تھ55555واه ُ 
  

  ◌ْ  سنـ555555ـرّدد بعـ555555ـدك أغنيتـ555555ـك
 

  وستلھـ555555ـج باسمـ555555ـك أفـ555555ـواه ُ 
  

 

 
  

  ي55555ا ذا السج55555ـان اس55555مْع ق55555ولي
 

  !ل555555ن أعم555555ى الن555555ـور وتعم555555اه ُ 
  

  ستس5555555ن ال5555555ـوردة ُشــوكتھ5555555ـا
 

  والت55555555ـلh سيض55555555رب بحص55555555اه ُ 
  

  وتع555555555555ـود ا4رض لدورتھ555555555555ـا
 

  زمـــ5555555ـان عش5555555ناه ُفيعــــ5555555ـود  
  

  ويع55555555ـوُد ا4قص55555555ى لWقص555555555ى
 

  منتصبــ5555555ـا ينـصــ5555555ـُرهُ الـل5555555ـه 
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  ٢٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  أنَت اkمامُ  - ٧

 توبة تضرع قدوة المصطفى مدح
  

  دت5ـييـا مورَد الُعش5ـاق  أن5ت  قصي
 

  أش5عارُ  -ف5ي الھ5وى-ذابْت لوص5فك  
  

  ل55ـو� انعت55اقي م55ْذ نزل55ـت بـ55ـأرضكم
 

  !!م55ا �َح فـ55ـي كب55ِد الظـ55ـ#م ِنھـ55ـارُ  
  

  يــ55ـا س55يَد ا4خــ55ـ#ٍق أن55ت إمـامنــ55ـا
 

  ص55ـلْت  ورائـ55ـك  أنجـ55ـٌم  وبحــ55ـارُ  
  

  يــ55ـا س55يَد ا4خــ55ـ#ق ج55اَء زمـاُنَنـ55ـا
 

ُر � ا4رُض أرُض و� الم555555555555555555555دا 
  !م55555555555555555555555555555555555555555555داُرُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ 

  

  ھرب555ت ْظ555#ل كـ555ـرومنا ونعيِمھــ555ـا
 

َنَھ5555555555َش  الثمــ5555555555ـاَر الثعـ5555555555ـلُب  
  !!المكــ55555555555555555555555555555555555555555555555555555555ـاُر◌ُ 

  

  جف55ـت ْجــ55ـداولُ ماءنـ55ـا وتھدمـ55ـتْ 
 

  وھنــ55ـاك جفـ55ـت أعيـــ55ـٌن  وبيــ55ـارُ  
  

  جنح55ْت بنــ55ـا ا4فك55ار نح55و ھ#كن55ـا
 

  سھــٌم ينـــ5ـوُش وقلعـــ5ـُة تنھـــ5ـارُ  
  

  ْت أم55ـُم القطيعـ55ـِة فوقنـــ55ـاوتكــ55ـالب
 

  (!)كم لــُفـقت فــي قتلـنــا ا4عــذارُ  
  

  حبس55وا طي55وَر ال55روٍح ف55ي أوكارھ55ا
 

  يعتلي55ه ِج55دارُ " غـــــــــــ55ـزةَ "وأن5ين 
  

  الموُت ي5نھش ف5ي اللظ5ى أطفالَنــ5ـا
 

  م55ا عــَـ55ـاَد ُيج55دي للبي55وت فــِـــ55ـرارُ  
  

  ــ55َـايـ55ـا  س55يَد  ا4خــ55ـ#ق زاَد نحيُبن
 

  جـُـ55ـرح العروب55ة غـــائ55ـٌر نغــــ55ـارُ  
  

  إنـ55ـي 4كت55ُب فـ55ـي ھ55ـواك قص55يدتي
 

  فتلفنــ55ـي بالدھشــ55ـِة ا4فكـــَـــــ55ـارُ  
  

  لـ55ـو� وجــ55ـودك فارًس55ا بضميرَن55ـا
 

  م55ا ھ55ب يومــ55ًـا للوغـــ55ـى أحــ55ـرارُ  
  

  يــا سيــد الفرسـَـ5ـان أن5َت إماُمنــ5ـا
 

  ا ثــُــــ555ـوارُ وا4رُض خلف555ك كلھـــ555ـ 
  

  مھمـ55ـا استح55ـل الض55يُم طع55َم دمائن55ا
 

  س55ُنريه صبـ55ـًرا صابـ55ـًرا فيغــــَـ55ـارُ  
  

  مھما استباح ال5وھُم زي5فَ عق5ولھم
 

  فالـلـ555ـه فــ555ـوق عبـــ555ـاده قھــــ555ـارُ  
  

  سنظـــ55ـلُ نلھـــ55ـج بالش55ھادة إنمــ55ـا
 

  فـ55ـي قلبنـــ55ـا ل55ـو� الش55ھادة ِنـــ55ـارُ  
  

  ُ◌بالحنيـ5ـن قصيدتـ5ـي بإنـــي 4كتُ 
 

  4قـــ55ـول أن جوارحـ55ـي ق55د ح55اُروا 
  

  فــاسمــْع لقولــَي ي5ا حبي5ب قلوبن5ـا
 

  !!س55ـُر الھـ55ـوى م55ا بعـ55ـَدهُ أس55راُر  
  

  
  

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  الجنوبمن درويش  - ٨

  )مھداة إلى كرم اbبنودي الغائب الحاضر(
 ھيام حضن قدوة معلم مدح

  
  و� كنك شاعر، 

  !و� كن الشوق جواك دواوين 
  ....ا4قرب للعقل وللتفكير إنك

  "درويش"
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  ٢٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

d مفتون بج#ل  
  واQه

  المغروسة فـ قلبك 
  زي صمام القلب

  متقدرشي تعيش من غيرھا
  ...والحسبة الـ
  /بتوزن أي معادلةمعاد تشي               

  ..برضه تقول إنك
  !!"درويش"                      

  !!طيب ليه؟؟/ عمال تتعكز/ بشويش
  /متحط جناحك على أول سطر

  فـ أي قصيدة م اللي بيجروا ھناك وتعيش
  

  وعيش) فتوة(إرجع يا
  لم الحرافيش/بقصيدتك

  الحارة بدونك حلف وھيش
  !!إرجع 

  !!!متحزنيش/ فنان الحزن
  /ك الموت اجلحإن جا((

  ))متقولشي � واد و� بنت
  /ومفيش

  عدودة تناسب نبل ا4خ#ق
  /ومفيش

  !في الصورة المنشورة وتحتيھا خبر موتك غير تناتيش
  /بس خسارة/حصالة شعرك لسه عفية

  وقع العمر اللي
  !!محوشه تحويش 

  ..وليه الشكوى) !/ f ا4مر يا والدي(
  من ذل النفس ومر العيش

  تك بتغنىأنا مرة سمع
  /وسمعتك مرة بتقرا للبنت الحلوة قصيدة

  بس مكنتش عارف إنك ياكرم
  !!"  درويش"         
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  ٢٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعر طريق(عبدالنبي عبدالسPم عبادي 
  !أبعد ُ مْن حصارِ الموْت  - ٩

  )مھداة لروح محمود درويش(
 ذكرى رحيل قدوة حياة رثاء

  
  !وماذا بعد ْ؟

  َحملتَك أطياف ُ القصيدِة،
  ثم غابتْ  

  !دون رد ْ 
  

  !!وماذا بعْد؟
  

  ھلْ يسمُح التابوُت للشعراءِ 
  أْن يتنفسوا وُيغردوا

  شيئا جديدا مْن فنون ِ القول ِ
  ....ھلْ 

  ما زال في وْسع القصيدة ِ
  أن ُتضيَء وتزدھي

  ؟"كرمية نردْ "
   

  !وماذا بعْد؟
   

  يقتاُدنا التابوُت للذكرى
  و� ذكَرى سترحُمنا

  ُنزاحُم حلمنا الرخويَ 
  � طيٌر لُيرشدنا

  و� شيٌخ يحذُرنا
  فقط ْ 
  َنمضي

  مع التابوتِ 
  ...تسبقنا وتسبقهُ 

   !  دموُع الوردْ 
   

  !وماذا بعد ْ؟
   

  ھل تسمح ُالدبابُة الَعجماُء لWطفاِل 
  أْن يقفوا ھناكَ 

  تكفي كي تُضَمكَ / ُمحرريَن مساحًة للدفن ِ
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  ٢٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  أنَت وحدك َ 
  بينما تقُف البقيةُ 

  كالرذاذ ِعلى النوافِذ،
  تستحيلُ دموُعھا ُسُحبا

  !وبرْد                      
  

  :وَصَرْخَت فوَق القبِر ُملتًفا بَنا
  � شيَء أبعد من حصاِر الموت ِ 

  !غير قصيدٍة مكتوبة بدمائنا 
  !!بة بدمائنا � شيء أبعد من حصار الموت غير قصيدة مكتو

  ومضيت َ 
  عبَر أثيرنا 

  ..لكننا
  !!لْم نلتفْت للموِت بعْد   

  
  
  
  

 )!عم صابر( حمدأأحمد رفعت 
  نصيحة لقلم متردد -١
 حرية صمت صيحة قلم حماسة

 
  اصرخ

 ! وقول يا قلم
 متخافشي من زلزال

  يوم يمكن يھزك
 ! بس الك#م يتقال

 إوعاك تحط زواق
 فــ قصيدة او

 ! موال ْ            
 قول الك#م

  ... يمكن
 ! تتبدل ا4حوال

  قول ع اللي باعوا القمر
  برخيص

t بنص  
  !حطوه  جوه البنوك 

 !!نسيوا اللي يا ما اتقال 
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  ٢٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 )!عم صابر( حمدأأحمد رفعت 
 نصائح في استوديو -٢

 حلم صحوة خداع يادن وصف
  

  اجھز يا ضمير العالم
 ! وتعالى

 راح ناخد صورة
  /وياريت تتزوق وتغير

 � الصورة تطلع مسحورة
 "ك#كيت: "مش ھقدر اقولك

 و� ھقدر اقولك فلست
  و� ھقدر اقولك تعا بكرة

 أصل انا نعنست
 ماانا عارف انك

 لظلم كتير درستل
 وعلى قلوبنا الصافية المتصافية

 دست ولوثت
 فيك وقعدت تدور على ظالم تسكن فيه أو يسكن

  !! وعليه حسست
 !!فوووووووق...العالم إصحى يا ضمير

 ! وفوق العالي مش ممكن تفضل على طول ف
 /مھو بكرة الدنيا ھتتعدل
 / والحالة برضه ھتتبدل

 صحح مفاھيمك من تاني
 ن على ودانيوب#ش الز

  منا غربتي منك وخداني
  سكناني 
 عيشاني

  ....وللطيرة اللي لسه ھتفقس م البيضة 
  عاملة بناني

  ....بس البنية من جوة 
 !!مفروشة بقش

  .." ضمير العالم"لكن انته يا 
  :متقولي مفروش بإيه

 راح ارد واقولك 
  ! مفروش بالغش
 !! خد بالك/ يا ضمير العالم
 الفيلم اتصور
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  ٢٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ... رة اللي بتطلعوالصو
 مش ممكن تاني بتتكرر

 آسف
  /علشان كوني كشفتك لعيون الناس

 وعلى ورقة كتبتك ورسمتك 
 م توسوس وسواسغير من 

 !!معلش
 أصل انا كاتب،،

 واللي بيكتب لو يكدب
 ھتشوفه الناس

 اللي بيكتب
  لو

 ...يكدب
 ھتشوفه

  !! الناس
  
  
  
  

  )وشاعر بالھزايم( يالعوامرأحمد عبدالفتاح عبدالغني عبدالمجيد 
  وكيف؟؟ -١

 صبر دموع ألم فقر وصف
  

  !!!وكيف أصبر؟؟
  والصبر نفسه اتخنقْ 

  قّطع
  على

  جسمه
  الَخلـقْ 

  والصبح اللي كل طلعه بيتَشنقْ 
  كره الطلوع

  ِعشق الدموع
  يا كل عضمايه ف عضمات الضلوع

  كوم حطبعليكي مكسور 
  عطب الُبحيرات القديمه

  دّق فيِك ومات قوى
  الحلم فوق الفرع مايل

  حالف براس سيدنا الولي
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  ٢٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ما يستوي،
  و� عادش ُحضن الِوْلد

  قادر يحتوى،
  و� عاد قوى

  حتى البنّيه اللي مستنّيه ُبكره
  يكون عريس
  فّكت ضفايرھا
  ومين يقدر؟؟

  يقرا اللي فـ ضمايرھا؟؟
  دا الصبر راح

  ...ا!رتياحو
  مبقاش فـ خاطرھا

  الصبر فين يا عّمنا صابر؟؟
  الُبّق َطقّ 

  من ُكتر قول حااااااااضر
  وأنا لّسه قاعد فـ الفضا

  بغسل فـ روحي بمضمضه
  من ُكتر ما سناني ماھيش �قيه اللضى

  السوس ھجر
  ماتعلميني يا نخلة كيف أكون حجر؟؟

  ...ماتعلميني يا ت#جات الصبر
  !!كيف أكون جليد؟

  �جلن م احّس بنار
  ...ماتعلميني كيف بترضي الُمر

  !!!يازرعة الصّبار؟
  ...ماتعلّميني
  ...وعلّميني

  !!.كيف السكون في القبر؟
  
  

  )وشاعر بالھزايم( العوامريأحمد عبدالفتاح عبدالغني عبدالمجيد 
  الشوارْع  -٢

  بحث شارد ألم وحدة شارع
  

  أمشي وحدي فـ الشوارعْ 
  ألقي حزن ا4رض طالعْ 

  ....إنما
  ا!نتما مكتوب فـ صفحه
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  ٢٢٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ومن زمان
  تبتسم لي/ كل يوم أ�قيھا تضحك 

  لو لقيتني فـ مّره أحلم
  ....تنده اليأس اللي شارد

  فـ الضلوعْ 
  بّس لّما النوم بيكبس

  :دمعتين.... عيني تحبس
  ....ده منھمواح/ واحده ليا 

  بس ليھم بالحنين
  برضه قطر العمر طالعْ 

  وماشي وحدي فـ الشوارعْ 
  الشوارع عمرھا ماتقوّلي 4

  لّسه بنده ع السواقي
  و� عمر مّيتَھا البليدة زّودتني

  عّودتني
  ....أشرب العرق اللي راجع

  م العروق
  الدروب واخداني

  لكن
  لّسه ماشي

  قُلت يمكن ا�قي آخر
  "حيلمست: "رجلي قالت

  يا عضل جسمي النحيل
  إنت قادر
  بّس نادر
  يوم تميلْ 

  واستقيلْ .... شيل ھمومك
  ....بّس مش ھت#قي غيرھا
  الشوارع مفتوحالكْ 

  حزن كل ا4رض جالكْ 
  مغناطيسك كان تقيــلْ 

  بيشّد رجلك ف المنازل،
  والمطالعْ 

  ماشي وحدي
  وماشي وحدك
  . ف الشوارع
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  ٢٢٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )وشاعر بالھزايم( العوامريد أحمد عبدالفتاح عبدالغني عبدالمجي
  عجوزة يا عيون بكرة  - ٣

 غد زيف بشر دنيا وصف
  

  على جرِحك
  منيش واِخد

  ومّتاِخد
  أنا مّني

  منين ما باروح
  وبوح مدبوح بيسكني

  فـ صدري حمام
  ماعدش ينوح،

  و� يغّني
  لكني وحيد

  ّواِك يا ضلمهباتوه ج
  وياااه يا اما

  أنا مّني
  وعّني بعيــــــــــد

  باعيد لّسه فـ تصويرتِكْ 
  واتوه جواِك من حيرتِكْ 

  أ�قيكِ 
  قمر سابحْ 
  حنين طارحْ 

  ....واصلّي لِكْ 
  لحد الصبح ما يّصبح

  وتت#قي على شجرك عصافِيِركْ 
  ...لكني

  لّسه مستني
  وبافتح لِْك حشايا بيوت

  فيكيباموت 
  فـ الصلب علشاِنكْ وافوت 

  يا مھجة قلب عطشانِكْ 
  وصوره

  فـ روحي مھزوزه
  !!....عجوزه ياعيون بكره 
  فارقتي الشوف
  ھطوف الكون،

  وارجع لِكْ 
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  ٢٢٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ھادوق أكلِكْ 
  ياشجرة توت
  غريب طرِحكْ 
  على جرِحكْ 
  .منيش واخد

  
  
  
 

  )بنت من طيبة(أمل دندراوي شارد خطاب 
  صاحب النھضة -١

  )بمھداة للدكتور سيد كاس(
 قدوة باثواي نھضة معلم مدح

  
  يا صاحب النھضة العلياء ص9رَت رواي9ة

 

  تحك55555ي وتكث55555ر حول55555ك ا4خب55555ـارُ  
  

  لو ج5اَء ذك5رك ف5ي الجامع5ات تلــ5ـفتت
 

  م5555ن ك5555ل ناحي5555ٍة ل5555ك ا4نـــــ5555ـظارُ  
  

  د ثب5اتھمأيقظت ش5باب مــــ5ـصر بعـــ5ـ
 

  فتعلم5555وا معن5555ي الحي5555اة وثـ5555ـاروا 
  

  ووقفت ي5ا قـــ5ـلب العـــ5ـروبة قــلـ5ـعة
 

  ش5555ماء يمــ5555ـW قلبــ5555ـك ا4نــ5555ـوارُ  
  

  وش55باُب مص55َر ي55روَن فــــ55ـيك لھ55م أب55ا
 

  وي5555رون من5555ك أحبــ5555ـة إصـــ5555ـغارُ  
  

  ي عمـادك5ـمافال5ـباثو )كـ5ـاسب(سر يا 
 

  وش5555555عاركم تنم5555555و ب5555555ه ا4فك5555555ارُ  
  

  
  



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٣٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )أََمٌة ُحرة(محمد إبراھيم محمد آية 
  تجربة الحياة - ١

 أمل رجاء حياة تجربة وصف
  

  أخ5555ي قلب5555ي يناديــــــــــــــــ5555ـكَ 
 

  فھـــــــــــ555555ـ# لبي555555ت الن555555داء؟ 
  

  ودعن55555555ي أقص55555555ص أنص55555555تْ 
 

  ـ55ـياةْ علي55ك تجرب55ة الحــــــــــــــــ 
  

  عرف555555ُت الس555555ر ف555555ي دنــــ555555ـيا
 

  حاكــــــــــــ55ـت ْم55ن الغ55ش رداءْ  
  

  ص5555اغْت قناعــــ5555ًـا م5555ن ذھ5555بٍ 
 

  أودي بك5555555ل ا4بريــــــــــــ5555555ـاءْ  
  

  إل555555555ي مفت555555555رق الطريــ555555555ـق
 

  !يا للسمــــــــــــــــــــاءْ  ب# دليلٍ  
  

  أب55555راءة ھ55555ي أم سذاجــــــ55555ـة؟
 

  ياْة؟أم س555ؤ فھ555م بالحــــــــــــــ555ـ 
  

  أم م555555555555وج غ555555555555دٍر ع555555555555اتٍ 
 

  مت#طم بفلك الوفــــــــــــــــــاْء؟ 
  

  ؟كـــــــــــ555555ـ#!أتھ555555زئين بن555555ا 
 

  إن بع5555د الص5555مود نجــــــــــ5555ـاةْ  
  

  ول55ْن تج55دي من55ا ف55ي المص555ائب
 

  إ� الص555555555555بر والدعــــــ555555555555ـاءْ  
  

  ول555و ك555ان س555يرا عل555ي أقدام555ـنا
 

  سنص5555ل إل5555ي م5555ا نشـــــــــ5555ـاءْ  
  

  ھوال دوم555555555اس555555555نھزأُ ب555555555ا4
 

  ـاءْ ونجعل من البسمة شفــــــــــ 
  

  س5555نزرع ُب5555ين ا4ش5555واك زھ5555را
 

  ونس5555طر ب5555أق#م الح5555ب ا!خ5555اءْ  
  

  س555555نطرق ك555555ل ب555555اب علـــ555555ـم
 

  ونق55يُم خمســــــــ55ـا لlلــــــــــ55ـهْ  
  

  ون55555دعو d ف55555ي ذل ٍوأمــــ55555ـلٍ 
 

  ترضـــــــ����ـىب5555أن وفقن5555ا لم5555ا  
  

  
  

  )ُحرة أََمةٌ (آية محمد إبراھيم محمد 
  حدوتة وعبرة -٢

  Cحد  ما استوحيته من المعنى العامھذا الزجل ھو (
  بعنوانالقصيرة التى درستھا اثناء الجامعة ا\نجليزية القصص 

 "Ears, Eyes, Legs, and Arms"(  
 إيثار تعاون عظة حكمة حوار

  
  ه الجد وقال لحفيدهجي

  "تسمع مني يا ابني حكاية؟"
  "احكي لي يا جدو وقولي"قالو 
  "بس ھقولك إيه الغاية"

  " ....تمام"قالو 
  كان يا مكان

  وفي وسط الغابة أربعة ماشيين
  أعضاء جسمنا كلنا عارفين

  عينان.. رج#ن.. يدان
  وكمااان أذنين
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  ٢٣١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  نوسة ولوزة وتوتة وبطبط
  دول أسمائھم بالترتيب

  رجوا عشان يصطادواخ
  وبعد سبع أيام من طول السير

  سمعت بطبط حاجة بتمشى
  ..."ھشششش"قالت 

  !ما انتوش سامعين؟
  قامت توتة بسرعة وبصت

  :حواليھا بين ا4شجار
  "ده ظبي أنا شايفاه"

  قالت توتة لWعضاء
  جريت لوزة ورآه
  و أوام لحقت بيه

  وبسرعة نوسة مسكت فيه
  قامت قت#ه

  "ا اللي قتلتهأن"قالت نوسة 
  "يبقي ده لي أكيد"

  راحت لوزة رادة عليھا
  ھي السرعة اللي جريت بيھا"

  "كانت الفضل في صيده
  !يبقي الظبي لمين؟ "

  ردت توتة علي ا�ثنين
  مين فيكوا كان يقدر"قالت 

  "يوصل من غير العينين؟
  نظرة واحدة أوام وبسرعة"

  "عرفت ھو فين
  عنديكو حق"بطبط قالت 

  ك ليھابس ھقولك من
  "كلمة مش راح أتنيھا

  ھو الظبي بتاعي أكيد"
  أصل لو�ي أنا اللي سمعته
  "عمره ما يبقي فريسة صيد

  فضلت نوسة ولوزة
  وتوتة وبطبط  متخانقين

  لحد ما جات ظاظا الناموسة
  !"إيه خير؟"وقالت

  راحت ا4عضاء تحكي لظاظا
  كل اللي حصل بينھم
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  ٢٣٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ...."أممممممممم:  "قالت ظاظا
  "ة و�زم يحكم بينكوھي خديع"

  !"ميين؟.. يحكم بينا"
  "أي وd حكيم ...ملك الغابة"

  ذھب الخمسة
  ا4عضاء ومعاھم ظاظا

  سمع الملك القصة
  أكل الملك الظبي

  وا4عضاء مندھشين متضايقين
  أصلي أنا بأعاقبكم"قال الملك 

  علشان تبقوا
  "عبرة لكل أناني وكل بخيل
  قامت ا4عضاء متفقين

  سةعلي النامو
  ومن يوميھا

  تسمع صوتھا بطبط
  تقوم توتة تدور عليھا
  وتمسك فيھا نوسة
  وتضربھا الرجلين

  أدي خلصت الحكاية"
  "قولي يا ابني إيه الغاية؟

  
  إني أكون كريم يا جدي"

  وزى ما أحب الخير لنفسي
  " أحبه للغير

  
  

  )أََمٌة ُحرة(آية محمد إبراھيم محمد 
  ننا ھو.. . آه آه - ٣

 حنان طفل بكاء فقر وصف
  

  في وسط الليل صرخت منةْ 
  !آه  يا أمي.. . آه

  لم ْتجب ا4مُ 
  الجو سكون ومنة تنادي

  !آه يا أمي.. . آه
  السقف ُمھدم

  والبرد القارس يقتلني
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  ٢٣٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  !آه يا أمي.. . آه
  أعلى ما أشكو؟
  أتوق لشربة ماءْ 

  ة عيشْ أو لقم
  أو حتى  دوائي

  !آه .. . آه
  ألمي يزداد يا أمي

  والغربة دائي
  ُحريتي ُسلبتْ 

  وكرامتي جرحت
  والعدو الغاصب بات

  يخطط لج#ئي
  !آه يا أمي.. . آه

  بدأ الرعبُ 
  �حت أضواٌء في ا4فق
  ودوي رصاص غادر

  تثقب آذاني
  !آه يا أمي.. . آه

  أرجوكي طببي جرحي
  امي أجيبيني

  م َ غيابك؟ما الخطب؟ ع#
  وكأن ا4م قد انشغلتْ 

  ھو أحمد! بجھاز غ#م
  ◌ٍ  ھو رجل في سن ِ صبي

  قد حملَ الھم َوشمر نحو البابْ 
  قبلْ خروجه وبأعلى صوت نادت منةْ 

  !إلى أين يا أحمد؟
  نظر إليھا وتبسم.. . وقف ھنيھة

  !إلى أين يا احمد؟
  وتَرَك الدارْ 

  في يده اليمنى أحجارْ 
  أحرارْ  واليسرى تحملُ رايةَ 

  فجأة سمعت منة طلق رصاص
  وصراخ صبي وضحكة غدار

  من فتحة في الجدار
  :نظرت منة

  !أخذوه.. . أخذوه



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٣٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  !آه يا أمي.. . آه
  أين أخي؟ أين أحمد؟

  � تخافي.. . � تجزعي يا ابنتي
  قد ذھب 4جلك

  مات لكي تحيي يا منة
  ◌ِ  و4جل القدس ِ الُمغَتَصب
  من أجل عروبة أرضي

  أرُض ا!سراءْ 
  نامي يا صغيرتي.. . إييييييييييه يا منة

  الفجُر قد دنا وللحديث بقاء
  !آه يا أمي.. . آه

  من أين النوم؟؟
  فالقلب يرتجف وقد جف الدمعُ 

  أماه ضميني إليكي
  غني لي أغنية النوم كي تغمض عيني

  يا أمي" ننا"أغنية 
  أجل يا منة

  ھـــــوه.. . ننـــا.. . ھـــــوه" 
  ... ـــــــةيا من..  . نامي

  "ھـــــوه.. . ننـــــا
  "آه.. . آه"باتت منة ليلتھا على 

  "ھوه.. . ننا" وا4م تغرد كالحادي 
  !!ننا ھوه.. . آه  آه

  
  



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٣٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  رمضان مسلم محمود محمد
  جياد الشعر -١

 حياة أمل قلم شعر وصف
  

  شعــ555ـر أجوُدھـ555ـا  مطّي555ةجيـ555ـاُد ال
 

  تثي55555555ر ا4رَض تقلبھ55555555ـا دوّيـ55555555ـا 
  

  وكي55ف لھــ55ـا ب555أن تحيـ55ـا  وترب555ـو
 

  بعيـ5555555ـدا دون أن تأتـ55555555ـى إلّيـ55555555ـا 
  

  ف555أرض ُ الشعـ555ـِر  مأواھ555ـا بقلب555ى
 

  ومنبتھ5555555ا ومأكـلھـ5555555ـا لدّيـــــ5555555ـا 
  

  ومھـ55ـ# ً ف55ى مج55ال ِ الق55ول  إن55ـى
 

  أذي555555ُق النــ555555ـاس َ أمط555555اًرا ن555555دّيا 
  

  نب555ت ُ ف555ى القل555وب ِ إذا رض555يت ُوأ
 

  مشاعــ55555ـَر مالھـ55555ـا قب55555ل ُ س55555مّيا 
  

  وإذ غض555ب الفــ555ـؤاُد ف555ـ#  تلُمن555ى
 

  أحي555555ل ُالكـ555555ـون َ أش555555#ًء ردّي555555ـا 
  

  وأرس555ل فــ555ـوق أوراق555ى سھاًمــ555ـا
 

  تزلــ555555ـزلُ قل555555ب َ جب555555اٍر عتّيـ555555ـا 
  

  فھي555ئ يازمـــ555ـاُن سطــ555ـوَر عــ555ـزٍ 
 

  ستكتبھــ55555555ـا وترويھـ55555555ـا حفّي55555555ـا 
  

  سبيـ555ـ#  م555ن رجـــ555ـوعٍ  وخبرن555ى
 

  وش55555يطانى يف55555ل  ال55555رأس َ غّي55555ا 
  

  
  

  رمضان مسلم محمود محمد
  ياصعيد ياشاعر -٢

 ضياع تشاؤم أصالة شعر مناجاة
  

  وقولى ياصعيد ياشاعر 
  بتلونا بمشاعر 

  بيضا بلون الصفا 
  تقطر حب ودفا 
  فيھا أصل الوفا 

 ................................  
  والعصر دا مش عصرك 
  و�عصر صوت حمامك 
  و� لون خضرة ك#مك 

  العصارى ) ف(ك و�شاي
  تتلم الناس وتحكى 
  باليل على الربابة 

  قصة أبو زيد س#مة 
  بتعلمنا الرجولة 

  والعصر راياته سودة 
  عايزنى أشد شعرى 
  عايزنى أھز وسطى 

  وأطرقع باللبان 
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  ٢٣٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ..................................  
  أمانة عليك تقولى 

  إزاى تنسى التفاھة 
  والكدب والخيانة 

  عصر مادة  العصر دا
  مافھوش معنى لمودة 
  العصر دا عصر داعر 

  مافھوش معنى لمشاعر 
 ..........................................  

  ما تقولى ياصعيد ياشاعر 
  أنسى خ#ص ك#مك 

  أيام ع#مك أنسى 
  وأتوه مع اللي  تايه 
  وأقول ما يھمنيش 

  وأنام مع مريكا 
  وأبوس إيدھا الصديقة 

  اللي  سايل وأنسى دمى 
  وأسقف للتفاھة 

  وأقول برافو ھايل 
  وأقلب معنى الحقيقة 

  ماھى برضو مش بريئة 
  رضيت بأي  كاين 

   ماتقولى ياصعيد ياشاعر
  



  إبداع مصر العليا... قنا ن ديوا  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )نور(سناء مصطفى أحمد 
  ھوّ دا أفضل قرار -١

 قدوة معلم قرار ياباثو مدح
  

  بين ايدّيا  هشايل هانا جي9  هالنھارد
  ووردتيْن  هكلمة حلو

  بألف عيْن  هفكر إن كفه يبقى شمع يوردة للعقل الل 
  مش أى كفْ  يبس د
  عيونه تلقى أى عينْ  يول#ّ ز
  وفكر عالى حبتيْن  هخضرا وجنة طارح هواح" سيد"كف 
  والطموحْ  هوالعزيم يتمّلى عقول شبابنا بالتحد هحب
  روحھم ألف روحْ  هق للتميز جوّ خلَ تِ هحب

  حبنا " كاسب" يالل" سيد"جل � هدّيا ورد
  واللى نور دربنا 

  منى للعيون السھرانينْ  هورد يأما تان
  اللى تعبوا واللى حاضروا واللى كانوا مبدعينْ 

  واللى خلوا الفكر يعلى 
  واللى خلوا العلم يحلى 

  واللى علوا الحلم حتى حط بينا ع السحاْب 
  منھم سور ضبابْ  هبر يكان تملّ ... واللى فتحوا ألف باب 

  ياشباب نفسى أسألكم سؤالْ  هبالمناسب هوالنھارد
  حضرتك قررت إيه ؟...  يبعد ما تخلص وتمش

  أوضتك تتسجن بين مين وليه ؟ هناوى تقعد جوّ 
  ول#ّ ناوى بفكر عالى تكّسر القضبان وتطلع 

  نفسى أسمع 
  ....قوّلى فع# ناوى إيه 

  تبقى فع# ماشى صْح 
  لون حياتك كله فرحْ  يراح ت#ق هخطو هخطو

  بس يعنى اوعى تنسى لما تفرح 
  تيجى تحكيلنا اللى صارْ 

  جل أحمد وّيا عبده وّيا طارق وانتصاْر �
  بكل جد ومش ھزارْ  هعالي هبھمّ  هييجوا بكر

  ...يقولوا " ياالباثو"يطلبوا 
   إن دا أفضل قرارْ 
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  ٢٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )نور(مد سناء مصطفى أح
  !!وطنالما عاد يرغبنا  -٢

 صبر فقر غربة وطن رثاء
  

 رمالْ  با4مس كنا ھا ھنا نبنى قصورا من
 والمحالْ  معقوصة ً بين الحقيقةِ  يوضفائر

 ... ي وأنامل
 ...◌ٍ  دافئ فٍ سكنت بك

 :ة ًھمس يَ على جبين ت يداهُ خط9 
  يحتى وإن طال الزمان تأكد

 يموعد سأعود يوما لن أخالف
***** 
 .... العام فاتْ 
 .... والذكرياتْ 
  يوحدت تبقى تطمئنُ 

  كلھا بالھواجسِ  يعصفُ  والشوقُ 
 ......أنه يقسم والقلبُ 

  حتما يعود
 ......حنث منذ التقينا ما

 يوما عھود
***** 

 : يقول يھاتفن بالشوقِ 
  نايوم الخميس لقاؤ
  يذات المكان حبيبت

 فرقصت مثل فراشة ٍ 
 يفرحت يارب أتممْ 

***** 
  المنتظرْ  الخميسِ  يومَ 

 فى لھف إليه أسرعتُ  
  يإن الدقائق مثل دھر تنقض

 والوقت مر ولم يعدْ 
  الوقت مر ولم يعدْ 

***** 
  لن يعودْ  يَ قالوا تعال

  أقسمت ما حنث العھودْ 
 صدقْ  قد قالوا حبيبكِ 
 .... لكنهُ 
 .... هُ لكن
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  ٢٣٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 ؟؟ أوقد غرقْ 
 !!! � تجزعوا
 يجاءن لما أحسستھا با4مسِ 
 .... فى رؤية ٍ 
 الملك متبسما مثل

 يدتجل(  : فى عينيه قال ونظرتُ 
  فيھا الھ#كْ  ھى رحلةٌ 

 !!ما عاد يرغبنا الوطنْ 
 أرواحنا ھانت عليه بغربة ٍ 

 أجسادنا وتبعثرتْ 
 فيه وبين ماءْ  قد سكبنا الشوق ما بين ملحٍ 
Qن أيقنت الحقيقة كلھاا  

 .... إن الوطن
 .... حتى الثرى

  !!قد صار ملك ا4غنياءْ 
  
  

  )نور(سناء مصطفى أحمد 
  ى حكمته ذ - ٣

 توبة تضرع سراب ذكرى حكمة
  

  طفقت تكفكف بانكسار ٍ دمعھا
  :قالت له

  !! قد مضْت كانت سراْب  ٍوكأن تسعا من سنين
  انظر إلى9 بريھة ً

  فلربما تحنو على الطفل الذى بين الحشا
  يأو ربما تدرك عيونك لوعت

  باf قل لى ما ترى ؟
  ماذا جرى ؟

  ....كالتائه المسلوب من تفكيره 
  كانت يداه برعشة ٍ تجمع ثيابا فى حقيبته التى

  :غرقت دموعا من عيون بناته
  أبتاه مھ# قل لنا

  ما ذنبنا ؟
  اترك ثيابك ضمنا

  نحن البراعم قد نموت إذا ُحرمنا حضنكَ 
  ؟ يأماه ھل أغضبِت حقا والد

  باf ھيا استعطفيه ف# يغادر بيتنا
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  ٢٤٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  :قولى له
  ِمن بعد رب خالق إ�ّه من يبقٍى لنا ؟

  ...بين البنات وأمھم 
  وسط استغاثة دمعھم

  :زاغت عيون ا4ب فى خجل ٍ نطق
  تھفو للبنينإنى رجل والنفس 

  من ذا سيحمل بعد عمرٍ  ينقضى
  اسمى على مر السنين ؟

  أو حين ينصرم الشباب بقسوة ٍ 
  !!؟ يشيخوخت يكى تحتم ظھرهُ  يمن ذا سيحن

  من ذا يخلد قصتى ؟
  خمسة والطبيبة أجزمتْ  أنتن9 

  با4مس لما أخبرتْ 
  المنتظرْ  أن الجنينَ 

  !! ليس المراد 
  :قالت له

  بحانهأَوقد كفرت بخالق ٍ س
  يھب ا!ناَث لمن يشاُء ويرتضى ولغيرھم يھب الذكور؟

  ھل تعترْض ؟.. ذى حكمته 
  إن الصبايا كنزنا أمل ٌ ونورْ 
  ادخل توضأ ثم صلX ركعتين

  واسأل بقلٍب خاشع ٍ وارفع له كلتا اليدينْ 
  واطلب رضاه ورحمته

  الحين فاضْت بالدموع عيونهُ 
  غرق البنات وأمھم فى حضنهِ 

  ... ولسانهُ 
  :بالحمد ينطق نادما ً 

  !! الحمد f الذى يھب السكينة كل قلب � يعارض حكمهُ 
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  ٢٤١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  محمد سھير كمال عسران
  ... رسالة إلى التراب -١
 سراب ترقب تراب موت مناجاة

  
  ـابأس55كنت َ ف55ى قلب55ك الص55امت حــــ55ـبيب َا4حبــ55

  

  حبي55ٌب ف55ارَق ُحض55نى ليلق55ى ف55ى ُحض55ن الــ55ـترابْ 
  

  بأيدينـــا ھنا رس5منا قلوبــــ5ـا بھـــ5ـا أسمـــــ5ـاءنا
  

  فكي5555ف سمحـــ5555ـت أن تعـــ5555ـبَث بــ5555ـھا الذئــ5555ـابْ 
  

  لِــــــــــــــ55ـم َغ55ـيرت مـــــــــــ55ـاض عشنـــــــ55ـاه
  

  ول55م قتل55ت حاض55ًرا س55رقت َس55طورهُ م55ن الكت55اْب؟
  

  طلقـــ555ـت أحزانــــ555ـا أسيــــــ555ـرة لتحضننــــــ555ـىأ
  

  حلقــــــ5555ـت عل5555ى ص5555درى منــ5555ـادية أســـ5555ـرابْ 
  

  لــــــــــ55ـم أيقظ55َت ألمــــ55ًـا ق55د جن55ت ُخطـــــــــ55ـاه
  

  ھــــــ555ـام يبح555ث ف555ى ذاتــــــ555ـى ع555ْن محــ555ـرابْ 
  

  من55ذ لحظ55ات ك55ان ك55ـفه يـــ55ـشع لـــ55ـى الحيــــــ55ـاة
  

  نورھـــ555ـا اقس555م عل555ى ط555ول الغيـــ555ـابْ فھ555ل ھ555و 
  

  فـــــ55ـارق ي55ـدى فنزع55ت روحـــ55ـى تصاحبــــــ55ـه
  

  واس555رعت تخفي555ه عن555ى فب555ادر لص555حبتى ع555ذابْ 
  

  ع55ذاب لـــــــ55ـو رأى مــــ55ـشرق الشمــــــــــــ55ـس
  

  أســـــ555ـرع ُيغل555ق لحـــــــ555ـدودھا ك555ل بـــــــ555ـابْ 
  

  د ص5يداكان صدى صوته ين5ادينى ساس5بقك لح5دو
  

  فلــــــ555ـم اس555رعت تحط5555م حلم555ه بالترحــــــ5555ـابْ 
  

  و اقب55ل نــــ55ـوُر الضـــــــ55ـحى ينادي55ه بــــاكــــ55ـيا
  

  ھ555ل خاص555متنى أم  نس555يت عھـــ555ـد ا4صحــ555ـاب؟
  

  إن خــــــ555ـاصمتنى فلمـــــــ555ـن سأرســــ555ـل ن555ورا
  

  بع555د أن صـــــ555ـارت أح#منــ555ـا للس555راب مـئ555ـابْ 
  

  كن55ت أرى ح55دود مدينتنـــــ55ـا الجميل55ةف55ى عيني55ك 
  

  فص55ار ض55وئى ع55اجزا مستس55لما لظل55م الضب55ـابْ 
  

  ســـــــــ555ـاَر ا�مــــــــ555ـل يبح555ث ع555ن مدينتنــــ555ـا
  

  فض555اعْت خطــــــ555ـاه حتـ555ـى ي555ئَس م555ن الخـ555ـرابْ 
  

  ســــــ555ـاكن الت555راب م555ات الك555ون م555ن حـــــ555ـولى
  

  ه بالعتـــــ55ـاب ْفلــــ55ـم أجـــــ55ـد أحــ55ـدا ألق55ـى علي55
  

  سأص555يُر مصـــــ555ـاحبة ل555ك أيھــــــــــ555ـا الت555راب
  

  فلربم55ا بع55د لحظ55اٍت اس55مع ن55داء حبي55ب ا4حب55ـابْ 
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  ٢٤٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعر اbمل(محمد محمود محمد محمود النقيب 
  رسالة حب قديمة -١

 ألم ذكرى فراق أمومة رثاء
  

  طوتھ55ا اللي55ـالي علــ55ـى سرھـ55ـا
 

  وم555ا غي555َر ال555دھُر م555ن ِعطِرھ555ا 
  

  فمس55ـك البـ55ـراءِة بـ55ـاٍق بھـــــ55ـا
 

  ُيعي555د إلـ555ـّى ش555ذا نشــرھــــــ555ـا 
  

  فيصحـ55ـو ف55ُؤادي عل55ـى نبض55ھا
 

  وت555وقظ ُعين555ي عل555ى سحرھـ555ـا 
  

  رسالـ55ـُة حـ55ـب علــ55ـى مكتبــ55ـي
 

  سنــ555ـا فجِرھـــ555ـا يط555ل علــ555ـىّ  
  

  فتح55ُت الرسالــَـ55ـة َفــ55ـي لھفــ55ـةٍ 
 

  وكحل555ت ُعينـ555ـّي م555ن ُنورھــ555ـا 
  

  ◌ٍ  وُرحـــت أطـــّوف في س5رعة
 

  بمعن555ى الحي555اِة عل555ى سطٍرھـ555ـا 
  

  وش55اھدت ُعم55ري بعھ55د الھ55وى
 

  ي555ذوب ُ بعينـ555ـّي ف555ي عمرھــ555ـا 
  

  تذكــ555ـرت ُ أيـ555ـام وصلـ555ـى بھ555ـا
 

  وأبي555ات ش555عري َ م555ن بحِرھـ555ـا 
  

  سـ555ـالة غن555ْت بــ555ـهحـ555ـروُف الر
 

  وردَد قلبــ5555ـي علــ5555ـى إثرھــ5555ـا 
  

   وأغمضــ55ـُت عين55ي عل55ى جمل55ةٍ 
 

  فآث555ار دمعــ555ـي علـ555ـى ِحبرھ555ـا 
  

  تقــ55ـولُ حبيبــ55ـي سنحيـ55ـا معـ55ـاً 
 

  بحل555و الحي555اِة وفــ555ـى ُمرھــــ555ـا 
  

  س555نزرع ُفيھــ555ـا نعيـ555ـُم الرضـ555ـا
 

  يش555ق الج555داولَ ف555ي صخرھـ555ـا 
  

  لـ55ـوب ال55ـذيوننشــ55ُـُر مس55ك الق
 

  يض555وع ُبح555ٍب علــ555ـى برھـــ555ـا 
  

  فيكس55و السمـ55ـاَء ب55أفِق الـ55ـورى
 

  وَيس555رى بس555حٍر عل555ى بحِرھـ555ـا 
  

  فأن55ت حبيبـ55ـي أعــ55ـز المنــــ55ـى
 

  رأيت555ك عم555ري ن555دى خيِرھــــ555ـا 
  

  حض55نت ُالرسالــ55ـَة م55ن ل55وعتي
 

  ونم5555ت ط5555وي#ً عل5555ى سطرھـ5555ـا 
  

  لق55د ھـــ55ـان َبع55دك أم55ُر الھــ55ـوى
 

  ت555ه نف555وس عل555ى شرھـــــ555ـاطو 
  

  وَصــ555ـاَر عزي555ز الھ555وى لعبــ555ـة
 

  فم555ن ح555ب ھ555ذى إل555ى غيِرھــ555ـا 
  

  وص55ارت ْفتــ555ـاة الھ555ـوى س555لعة
 

  س555بيل ھواھ555ا عل555ى سعرھــــ555ـا 
  

  برب555ِِك كي555ف أتــان555ـا النــــَــ555ـوى
 

  وأبكي555ت ُ طي5555رَى ف5555ي وكرھـ5555ـا 
  

  وكن55ِت الحبيبـ55ـة فـ55ـي وصلِھـ55ـا
 

  ھـــ555ـاوكن555ِت الحبيب555ة ف555ي ھجرِ  
  

  ســ555ـ#م ٌعلي555ك بعـــ555ـد الحص555ـى
 

  وع555ِد اللي555الي عل555ى َمكِرھـــــ555ـا 
  

  ســــ55ـ#م ٌعلي55ك بعــ55ـد النــ555ـوى
 

  وع555ِد الق555وافي عل555ى شعِرھـــ555ـا 
  

  ســ555ـ#ٌم إل555ى أْن ي555زوَر الـ555ـردى
 

  حياتـ555ـي وي555أتي إلي555ِك بھــــــ555ـا 
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  ٢٤٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )شاعر اbمل(محمد محمود محمد محمود النقيب 
  إن كيدھن عظيم -٢

 موت  جزاء ضPل إمرأة غدر
  

  ليلــــــ55ـى ف55ي العيـ55ـد كعادتھــ55ـا
 

  َذھب55555ْت لت55555زور  حبيبتھـــــــ55555ـا 
  

  ســـــــ55ـارة م55ن كان55ت م55ن زم55نٍ 
 

  أْص5555دُق م5555ْن ك5555اَن  صديقتَھـ5555ـا 
  

  ــــــ5ـل ٍ عذراُء تمش5ى ف5ي خجــــ
 

  كالب55555دِر تض55555يُء  بفِطرتٍھـــ55555ـا 
  

  تمش55ى م55ا ب55ين ا4زھــــــــــــ55ـار
 

  ك555555وروِد ال555555روِض بحمرتھـ555555ـا 
  

  إن غاب55ت يوم55اً بالمنـــــــــــ55ـزل
 

  تش5555تاق الش5555مُس لطلعتھـــــ55555ـا 
  

  تأتيھ55ا الدنيـــــــــــــــــ55ـا طائع55ةً 
 

  م5555ن ُحس5555ن البن5555ِت وعفتھــــ5555ـا 
  

  ــــــــــــــــ55ـانٌ ليل55ى قابلھ55ا شيطـ
 

  واعت555555َرَض َطري555555َق زيارتھ555555ـا 
  

  وتكل555ف شعــــــــــــــ555ـراً وتغن555ى
 

  في55555ه با�ســـــ55555ـم وِرقتھــــــ55555ـا 
  

  فشكــــ55ـا مــــــــ55ـن قل55ٍب ممتل55ئ
 

  بغ55555رام البن55555ت ِوزينتھـــــــــ55555ـا 
  

  وتأمــــ555ـل طيفــــــ555ـاً م555ن ن555ورٍ 
 

  بق5555دوم ِ الفج5555ِر بصحبتھـــــــ5555ـا 
  

  لحـــــــ555ـظ أتــــــ555ـاه بمق555دمھافا
 

  ويري55555ُد ويرج55555و خطبتھـــــــ55555ـا 
  

  فاحمــ555ـر الوجـــــ555ـه بإحس555اسٍ 
 

  م5555ن خج5555ِل البن5555ت ِوروعتھــ5555ـا 
  

  وج5555رت ف5555ي خ5555وف مض5555طربة
 

  م555ن ش555دة ِ بھجتھــــــ555ـا نس555يتْ  
  

  أوراقــــ5555ـاً كان5555ت تحملھــــــ5555ـا
 

  ب555لْ م555اذا تك555ون ھديتھـــــــــ555ـا 
  

  تج555رى ف555ي ف555زعٍ  عــَـــــ555ـذراءٌ 
 

  وارتاح55555ت عن55555د سريرتھـــــ55555ـا 
  

  ھرب555ت ْم555ن ذئ555ٍب غــــــــــ555ـدارٍ 
 

  للحي5555ة حت55555ى حفرتھــــــــــــ55555ـا 
  

  وحك5555ت للعق5555رب أھــــــــ55555ـوا�
 

  ل5555م ْت5555أتى الُعم5555َر بفكرتھـــــــ5555ـا 
  

  فالبن5555ُت ترب5555ت فــــــــ5555ـي بي5555تٍ 
 

  ق555د َحُس555نت في555ه بنبتتھـــــــــ555ـا 
  

  ـ555ـال َك555#ٌم وح555وارٌ ق555د طــــــــَــ
 

  ف555ي ال5555ذئب ف555ريس زميلتھـــ5555ـا 
  

  ع55555ذراٌء تحكـــــــــ55555ـى قص55555تھا
 

  والعق55555رب ُترج55555و لسعتھـــــ55555ـا 
  

  فال5555ذئُب عشيــــــ5555ـق تعرفــُـ5555ـه
 

  تنتظ55555ُر لينھت55555ى قصتھــــــــ55555ـا 
  

  ف5555أتى مسكينــــ5555ـا وحزينـــــ5555ـاً 
 

  تمس55555احاً يبك55555ى لفرقتھــــــــ55555ـا 
  

  ى وف5555ى ف5555زعٍ فرأت5555ه ليلـــــــــ5555ـ
 

  ص5555رخْت م5555ْن ج5555اَء لحيتھـــ5555ـا 
  

  والحي555ـة قام555ت فــــ555ـي فـَـ555ـرحٍ 
 

  لت#ق555555ى قبـ555555ـَر حبيبتھــــــــ555555ـا 
  

  أھ5555#ً بق5555دومك ي5555ا بطــــــــــ5555ـل
 

  ق55555د ُكن55555ت َعم55555وَد حكايتھــــ55555ـا 
  

  م55ن جـــــــــ55ـاء بھ55ذا ي55ا أخت555ي
 

  ھمس55555ت ْللحي55555ِة بقولتھـــــــ55555ـا 
  

  ـا ليل555ىوالحيـــــ555ـة قال555ت يـــــ555
 

  ھ555555ذا إحس555555ان لعمتھــــــــــ555555ـا 
  

  زعمت555ه ا�بـــــــ555ـن وف555ى غ555درٍ 
 

  خ55555دعت ف55555ي عج55555ٍب جارتھ55555ـا 
  

  أس555تأذن فـــــ555ـوراً يـــــ555ـا ليل555ى
 

  فطي555555وُر البي555555ِت بجوعتھــــ555555ـا 
  

  ولتأخ555ذ حظـــ555ـك ي555ا ذئبـــــ555ـي
 

  ستص55555555يُر اQَن بوحدتھـــــ55555555ـا 
  

  ال5555ذئب تــــ5555ـأمل بدھــــــــــ5555ـاءٍ 
 

  راق555555َب نظ555555رَة رغبتھــــــ555555ـاليُ  
  

  س555ألته البن555ُت وفــــــ555ـى خج555ـل ٍ
 

  قالتھــــــ555555ـا... تخطبن555555ي حق555555اً  
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  شيطـــــ55555ـان ج55555اءت فرصتـ55555َـه
 

  ليب555555ر  ال555555نفس بجثتھـــــــــ555555ـا 
  

   س555أعد ا4مــــــــــ555ـر ي555ا ليلـ555ـى
 

  لتض555555اء البل555555دة بشمعتھـــــ555555ـا 
  

  فم#ك555ي ليس555ْت م555ن بشــــــ555ـر ٍ
 

  ن55555اس ُببھجتھــــ55555ـاس55555يراھا ال 
  

  ليلــــ5555ـى عينيھـــ5555ـا للكلـــــــ5555ـم
 

  تغم555555ض ُوال555555ذئُب يقبلھـــــ555555ـا 
  

  وطـــَــ5555ـواھا ب5555ين ذراعيـــــ5555ـهِ 
 

  والبن555555ت ُتفي555555ق ُ بثورتھـــــ555555ـا 
  

  فالش555رُف يض555يع وم555ا عــ555ـادت ْ
 

  ليل555555ى كالماض555555ي بنشوتھــ555555ـا 
  

  ال555ذئب يھــــ555ـدد ف555ي ليلـــــــ555ـى
 

  قلتھـــــ555555ـاوال555555دمع ُ يس555555يل بم 
  

  � تنس5555ى أن5555ك سافلـــــــــــــ5555ـة
 

  أعطتن555555ي  ال555555نفَس برغبتھ555555ـا 
  

  إن ش555ئُت فض555حُتك ي555ا ھـــ555ـذى
 

  وأذع5555555ت ُا4م5555555ر بنشرتھـــ5555555ـا 
  

  الم5555رأة ترجــــــــــــ5555ـع ف5555ي ذل
 

  م55555ن مك55555ٍر ال55555ذئب ِوخيبتھــ55555ـا 
  

  ع555ادْت للبي555ت عل555ى حــــــــ555ـذرٍ 
 

  م55555ا  ك55555ان البي55555ت ُبعودتھـــ55555ـا 
  

  ف555ي الص555بح كمنتص555ـر خرج555تْ 
 

  وتع555555555وُد اQَن بنكستھـــــــ555555555ـا 
  

  م555ا ع555ادْت تطمــــ555ـُع ف555ي زوج ٍ
 

  إ� ف5555555ي ال5555555ذئِب لسترتھــــ5555555ـا 
  

  وا4م تجــــ555ـيء وفـــ555ـى ف555رح ٍ
 

  لُت5555555ُزَف الخي5555555َر 4بنتھـــــــ5555555ـا 
  

  ج555اءت عائل555ة ا4ستــــــــــــ555ـاذ
 

  يرج555555ون البن555555َت لسمعتھـــ555555ـا 
  

  بـــــــ555ـرهم555ا رأي555ك حتــــ555ـى نخ
 

  البن5555555ت  ت5555555ُرد بصرختھــــ5555555ـا 
  

  أرج5555وك ِ... � � يـــَــ5555ـا أم5555ي 
 

  لراحتھـ555555ـا... والج555555دة تق555555ول 
  

  وخطي555ب ُالمـــــــ555ـرأة ق555د ول555ى
 

  وت5555555زوج أجم5555555لَ قريتھـــــ5555555ـا 
  

  وال5555ذئب ينـــــــــــ5555ـادى فتلب5555ى
 

  طمًع55555ا ف55555ي س55555تر فضيحتھ55555ـا 
  

  ف555ي كـــــ555ـل لق555اء يخدعھـــــ555ـا
 

  ل555555نفس بخدعتھـــ555555ـاوتلھ555555ى ا 
  

  ق555د ص555ارْت عبــــــ555ـدةُ ش555يطان
 

  أب55555دا ل55555ن يرج55555و سترتھــــ55555ـا 
  

  الم555رأة تنـــ555ـادى علــ555ـى م555وت
 

  ك55555ي ي55555أتي ليس55555تر رمتھـــ55555ـا 
  

  والم555وُت يغي555ب فــــــــ555ـ# ي555أتي
 

  والعي5555555د يع5555555وُد لرؤيتھــــــ5555555ـا 
  

  ك55ي يلق55ى ليلـــــــ55ـى م55ا ع55ادت
 

  إ� والحس555555555رةُ بمھجتھــــ555555555ـا 
  

  ل55ى ف55ي العي55د م55ن الذكـــ55ـرىلي
 

  للع5555555ام الماض5555555ي ذكرتھـــ5555555ـا 
  

  تفق555دھا ال555وعي وف555ى عجــــ555ـل
 

  تأتيھ5555555555ا  اQَن طبيبُتھــــــ5555555555ـا 
  

  وتم555ر دقائـــــــ555ـق ك555ي تخ555رج
 

  وت5555555زُف الخي5555555ُر بفرحتھـــ5555555ـا 
  

  ي5ا والــــــ5ـد.. . ليل5ى.. . لـــWب
 

  ليل5555555555ى اQن بمقلتھــــــــــ5555555555ـا 
  

  ا4فـــــــ555ـراح ِ تتق555ُد دمـــــ555ـوعُ 
 

  ف5555555ا�بُن س5555555يأتي لروضتھـ5555555ـا 
  

  ا4ب الدھشــــ555555ـة ُتجلســـُـــ555555ـهُ 
 

  وتش555555لُ الجس555555َم لسمعتھــــ555555ـا 
  

  ويعــــ5555ـوُد ا4خ م5555ن الخـ5555َـارج
 

  ك55555ي يس55555مَع ق55555ولَ طبيبتھـــ55555ـا 
  

  وي5555رى والـــــ5555ـده مشلــــــ5555ـو�ً 
 

  وا4م الجم5555555555ُر بدمعتھــــــ5555555555ـا 
  

  و الس555كينفُيســـ555ـارع نحـــــــ555ـ
 

  ك55555ي يمح55555و الع55555اَر وس55555يرتھا 
  

  فيـــَـ555ـراھا جث555ة ق555د شربــــ555ـت
 

  س55555ماً م55555ن س55555وِء مراراتھــ55555ـا 
  

  سالـــ555ـم ينتح555ب عل555ى ليلــــ555ـى
 

  ويحي555555ل الجث555555َة لقبلتھـــــــ555555ـا 
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  ويصلـــ555ـوا جميع555اً ف555ي عجـ555ـل ٍ
 

  ك5555555ي ُت5555555دفَن دون فضيحتھ5555555ـا 
  

  وتمــ55555ـر القصــــ55555ـُة � ي55555درى
 

  ميتتھــــــ5555555ـاأح555555د ا4س5555555باب ل 
  

  لكــــ5555ـن يأتيھــــ5555ـم شرطــــ5555ـيٌ 
 

  والض5555555ابط يرج5555555و جدتھـــ5555555ـا 
  

  م55ن م55نكم؟: ويقـــ55ـولُ بَغَض55ب ٍ
 

  ق55555د قت55555ل البن55555ت وجثتھــــــ55555ـا 
  

  وم5555ن يرجــ5555ـو: فتقــــ5555ـولُ ا4م
 

  أن يقت555555لَ ليل555555ى ابنتھــــــــ555555ـا 
  

  ھ555ـل س555الم؟: فيقــ555ـول الض555ابطُ 
 

  ك55555ي يغس55555لَ ع55555اَر مصيبتھ55555ـا 
  

  4م تمـــــ5555ـوت لكــــ5555ـي ي55555أتيا
 

  س555555الم وي555555ذوق  مراراتھــ5555555ـا 
  

  والضابـــ555ـط يخ555رج م555ن قبــ555ـر
 

  لWس555555رة ليل555555ى لشقوتھـــــ555555ـا 
  

  ويشـــ555ـرُح ليل555ى كــ555ـي يخ555رج
 

  تقري5555555َر الط5555555ب لميتتھــــــ5555555ـا 
  

  بالس555م تمــــــ555ـوُت وق555د رحل555تْ 
 

  ف5555555ض بكارتھـــــــ5555555ـا إم5555555رأة 
  

  ي555ـدهسالــــــــــ555ـم أخ555ذوه وف555ى 
 

  أس555555ورة حدي555555د يلبسھـــــــ555555ـا 
  

  وضعــ5555ـوه ھن5555اك بزنزانـــــ5555ـة
 

  تمتل555555ُئ ببش555555ر يسكنھـــــــ555555ـا 
  

  جاَءت55ه فتــــَــ55ـاة ٌف55ي غـــَــــ55ـِدهِ 
 

  ك55555ي تش55555فى الغ55555ل بنظرتھـ55555ـا 
  

  وف55ى حق55دٍ ! ھـ55ـل أن55ِت؟: سالـ55ـم

 

  وأن55555ا م55555ن أغرقھـــ55555ـا: قال55555تْ  
  

  ھ555ل تذكــ555ـر!! م555اذا ق555د فعل555ْت؟
 

  فعل555555ت بجارتھـــ555555ـام555555ا أن555555ت  
  

  ھـــــ555ـل ت555ذكر ح555ين تخ555ادعني
 

  ھ55555ا أش55555فى الج55555رح بمقتلھـ55555ـا 
  

  ب555ل أن555ت كــــ555ـذلك ي555ا سالــــ555ـم
 

  س55555تولى غ55555دا ً ف55555ي حس55555رتھا 
  

  سالـــ555ـم يت555ذكر ك555ي تخــــ555ـرج
 

  من5555555ه ص5555555رخات يسمعھـــ5555555ـا 
  

  م555ن كــــ555ـان ھن555اك م555ن البش555ـر
 

  ويق55555ول أن55555ا م55555ن مزقھـــــ55555ـا 
  

  يعلمنـــ555ـي ق555د كـــــ555ـان الش555يخ
 

  م5555555ن دان ُي5555555داُن وحكمتھــ5555555ـا 
  

  أن ا4كـــ5555555ـوان لھـــــــ5555555ـا رب
 

  وأم5555555وُر الن5555555اِس يدبرھـــــ5555555ـا 
  

  لكــ5555ـن شيطـــ5555ـاني أغـــ5555ـواني
 

  وفعل5555555ت ُالنك5555555ر بجارتھــــ5555555ـا 
  

  فـــ5555ـاQن إلـــھــــ5555ـي تعلمــ5555ـت
 

  ال5555555درس ف5555555أرجو رحمتھــ5555555ـا 
  

  وكمـــــ5555ـا ق5555د دان لجــــــ5555ـارته
 

 Qن ي5555555555ذوُق مرارتھـــــــ5555555555ـاا  
  

  وتـ5555ـولت عنــــ5555ـه ضاحــــ5555ـكة
 

  س555555ارة والبس555555مُة تصادقھـ555555ـا 
  

  فالنـــــ5555ـاُر انطف5555أْت والدنيـــ5555ـا
 

  � تس555555ع الفرح555555ة بداخلھــ555555ـا 
  

  كيـ5555ـُد النس5555وان ِ وم5555ا ســ5555ـارة
 

  إ� كالنس5555555555وة ِ بفعلتھــــــ5555555555ـا 
  

  
  

  )شاعر اbمل( محمد محمود محمد محمود النقيب
  يبة ھتوحشيني بجدحب - ٣
 وفاء ذكرى ألم فراق حب

  
  بك555555555ل م555555555ا فيھ555555555ا ةجميل555555555

  

  وش555555ايف روح555555ي ف555555ـ اديھ555555ا
  

   وم555555ـن غـيـرھ555555ـا أن555555ا رح555555الْ 
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  مـا لـيـش مـن بيت وسفري تمدْ 
  

  روح55ي م55ـن روحـھ55ـا ةحـبـيـب55ـ
  

  ھاأخ5555ـاف ل5555ـو يـ5555ـوم أجــرحـ5555ـ
  

  وكـي5555ـف؟؟ هبـنـظ5555ـربكلم5555ة أو 
  

  وروحھ555ا ف قلب555ي ملھ555اش ن555دْ 
  

  أن555ا ب555ن الش555مس م555ش خ555ايفْ 
  

  م5555ن الل5555ي راح وأن5555ا شـاي5555ـفْ 
  

  بــإن55555ـك نـج55555ـم ف55555ي الـعـال55555ـي
  

  عـيـون55ـك بـح55ـر مـلـھ55ـوش ح55ـدْ 
  

  أنــ555ـا الـسـب555ـاح شـج555ـاع لـك555ـنْ 
  

  بـبـح55ـرك م55ـش ھـك55ـون س555اكنْ 
  

  ھـح55555555ـاول أعـب55555555ـره سـال55555555ـمْ 
  

  !ن55555ـي م55555ـا بين55555ا يوج55555د س55555ـدْ 
  

  ع55555ـادات تقالي55555د ب55555دون معن55555ى
  

  بـتـح5555555ـرق ج5555555ـوه أرواحـن5555555ـا
  

  مـھ555555ـوش ذنـب555555ـك و� ذنب555555ي
  

  ولــكـ555555ـن مـجـتـم555555ـع بـيـھ555555ـدْ 
  

  مـيـعـرف555555ـش مع555555اني الـح555555ـبْ 
  

  وده واق555ـع مـل555ـوش مـ555ـن بـ555ـدْ 
  

  يـجـمـعـن5555555555555555ـا يـفـرقـن5555555555555555ـا
  

  و� نـمـل55555555ـك إلي55555555ه م55555555ن ردْ 
  

  ارحـن555555555ـاب555555555ـيخنق ف555555555ي جو
  

  ـر مـ#مـحـن555555555555555ـاوتـتـغـّي555555555555555
  

  ولــ555ـو يـ555ـوم صـدف555ـه نـت#ق555ـى
  

  نـطـال555ـب بـالـرحــيـ555ـل والـبـع555ـدْ 
  

  ىھـتـنـسـيـن555ـي وم555ـش ھـنـس555ـ
  

  4ن5555555ـك للـش5555555ـراع مــرسـ5555555ـى
  

  أسـاف555555555ـر فـي555555555ـك واتغ555555555ربْ 
  

  وتب555555555555دأ رحلت555555555555ي للـغ555555555555ـدْ 
  

  م5555ـا ي5555ـنفع ش5555ي أك5555ون ليك5555ي
  

  وھ5555555ـو قـاع5555555ـد بـسـلـيـك5555555ـي
  

  ونـتـفـ5555ـرق هـاع5555ـات بـاقـي5555ـس
  

  !!حـبـيـبـة ھـتـوحـشـيـنـي بـجـدْ 
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  )شاعر اbمل(محمد محمود محمد محمود النقيب 
  كذاب لو قلت بحبك - ٤

 إيثار تضحية نصيحة حب رسالة
  

 الكذب برغم الكره الزايد جو القلب لكل
.................. 

 شايف لما بقولك إني بحبك
 فع#ً بكذب ....................

 .............4ني الحب
 دى كلمة أقل من اللي بكنه فـ قلبي إليكي

.................. 
 لما عنيه بتيجى فـ عنيكي

 بيبدأ عمري.....................
 ............وكل مشاعري اللي ملكتيھا

 ....خوفي عليكىو
 وروحي أنا فيكي..............

 ت ياما كتير بنساھااوحاج
 لما ايديه بتيجى في ايديكي........................

 ........مش راح أقدر اعبر عنھا
 "حب"فـ كلمة  ............

 لكن بعرف إني القلب
 ................من غير مـ اشعر

 ليك ولقلبك بعت رسالة............
 كاتب فيھا قصائد شعر ..............

 .......يمكن يقدر من أبياتھا يعبر عنى
 ..........من غير مـ اذكر

 إني بحبك...........
 ..........أو تــتــكــرر
  ! "حب"كـــلـــمــــة  
  
  

  )شاعر اbمل(محمد محمود محمد محمود النقيب 
 أشعار  .....الحياة - ٥

 نصيحة شعر بشر دنيا وصف
  

  � جان و� كنا م#يكة مسيرين ...احنا بشر
 ...من دم وعروق ..من لحم

 وا4صل كله طين في طين .... 
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  ٢٤٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 .... جايين
 لدنيا كبيرة واسعة وكلنا

 عارفين وفاھمين القصيدة من البداية للنھاية
 و� نغير مشاھدھا ....� نقدر يوم نبدلھا

  ....وكل دقيقة بتعدي ....بنت#قى ونتفرق
 بنشطب بيت من أبياتھا

 نھايتھا ......وبيت ورا بيت مع ا4يام
 بتيجى وييجى وياھا إلينا القبر

 فليه نحزن
 وليه نبكى
 وليه المر

 وليه الدمع وا4حزان يمزقنا
 فـ قلوبنا ...ويحرق جوا

 كأني الدنيا دنيتنا
 ونفعل شروننسى الخير 

 مـ أنا قلت الحياة أبيات
 قصيدة إن طالت أو قصرت

 مفر ..مفيش لينا سواھا
 علينا بس بالبسمة
 وبالطيب من الكلمة
 وبالجدية والھمة

 ...نعديھا
 4ني الشعر

 يقوله كئيب ....مينفعشى
 دموع .....و� واحد في عينه

 لكن �زم لغيرنا الحزن وا�Qم وكل الدمع
 يبقى شموع

 ظ#م ليله تنور له
 يعيش على شمعتك فرحان

  !!حر ..وسيد
 للدمعة � ھو عبد

 بالسر و� أنت لدمعته
 وھما كلمتين.......وابقى افتكرنى قبل ما ترحل

 :ا4ولى
 "ِحب الناس عشان الناس تحبك في الوجود"

 والتانية
 "خليك الضحية"

  !بدون مـ تبقى المقتدر
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  ٢٤٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )لشاعر اbم(محمد محمود محمد محمود النقيب 
  سالة وداعر - ٦

 )ولمشروع الباثواى مھداة للدكتور سيد كاسب(
 قدوة علم ياباثو وداع مدح

  
  أھ99ديك َف99ي يــ99ـوم الــ99ـوداِع س=مـ99ـي

 

  وأس9999يُر رغــــ9999ـم تحط9999م اMحـــ9999ـ=م 
  

  رغ99م اMسـ99ـى رغ99م ال99دموع بمقلتـ99ـي
 

  رغ999م الھ999وى ف999ي مھجت999ي وھيام999ـي 
  

  أس9تاذنا أنــ9ـا م99ـا فارقت9ك ع9ْن رضـ99ـا
 

  فأنـــ999ـا وأن9999ت بسنـــ999ـة اMيـــــــ9999ـام ِ 
  

  فالش99مُس تمض99ى بع99د ن99ـُور شروقھ99ـا
 

  عن999د الغـــــ999ـروب لغيبــ999ـة ٍوظ9999ـ=م ِ 
  

  تبكى عل9ى اليـ9ـوم ال9ذي طلعــ9ـت ب9ـهِ 
 

  واليــــ999ـأُس ي999دفعھا مــ999ـع اMوھـ999ـام ِ 
  

  أمســــ999ـى ف999ـي الليــــــــ999ـالي بـاھت999ـا
 

  بع999د الكمــــ999ـال بنضــــ999ـرة لتمــ999ـام ِ 
  

  وحديقــ99ـة اMيــــ99ـام بعـــ99ـد ثمارھــ99ـا
 

  ستكــــــ999ـون عشبـ999ـاً ميتـ999ـاً بحط999ام ِ 
  

  لن9ا إ0 الن9دى) كاس9ب(مــا كن9ـَت يـ9ـا 
 

  ف99ي الص99بح يرح99لُ بع99د طي99ب مق99ام ِ 
  

  في قس9ـوةٍ  َعَصَفت به شمس الضحى
 

  فتبخـــــ99999ـرت قطـــ99999ـراته لَغمــــ99999ـام ِ 
  

  ليعــــ99ـوَد يومـــــ99ـاً ف99ي ج99ـديد ثيابـ99ـهِ 
 

  غيثــــــ999ـاً يـــ999ـروى أرض999نا بس999=م ِ 
  

  كن99ت السحــ99ـابَة إن طلب99ـت ظ=لھــ99ـا
 

  ج999اءْت لراحــ999ـة جبھت999ي وعظـ999ـامي 
  

  وصدي99ـق عم99ـري إن طلب99ت معونـ99ـةً 
 

  د بلغ99ت مرام99ـيأُعطي99ُت حتـــ99ـى قــ99ـ 
  

  أنـ99ـا مـــ99ـا طلبت99ـك ذات يــــ99ـوم م99ـرةً 
 

  إ0 وج999دتك ف999ي الكـ999ـروب أمامــــ999ـي 
  

  أن99ا م99ـا قص99دتك ذات يـــ99ـوم مــــ99ـرة ً
 

  إ0 وج999دتك فـ999ـي الجھ999ـاد سھامـــ999ـي 
  

  ف99ـي صبحنـــ99ـا ومسائنــ99ـا ف99ـي بردن99ا
 

  ف999ي حــ999ـرنا ي999ا أطيــ999ـب اMرحــ999ـام ِ 
  

  ذات يــ99ـوم إنمــ99ـا لـ99ـي" �"م99ا قل99ت 
 

  كن99ت الص999ديق بخيــــ999ـرة اMقـــ999ـوام ِ 
  

  لــ99ـم ت99زلْ ) كـ99ـاسب(ك99ل اMم99اكن بع99د 
 

  تلقــــ999ـى عل999ى: بقــ999ـولھا اللــــــ999ـوام ِ 
  

  ھــــل ھـــ9ـان حقـ9ـاً ترك9ه ف9ـي غرب9ةٍ 
 

  وتجيئن99ا سيــ99ـراً علـــ99ـى اMقــــ99ـدام ِ 
  

  هوالــلـ99ـه مــ99ـا ھــ99ـان الحبي99ب وداع99
 

  أو تــــركـ9999ـه فـــ9999ـي غربــ9999ـة ا0Jم ِ 
  

  لــكنھـ99ـا اMيـــ99ـام تـحكـــــ99ـم م99ا تش99ـا
 

  تضـــــ999ـُع الشـ999ـروط بغيب999ة اMفھ999ام ِ 
  

  اذا عل99ـى اMيــــ99ـام لـــ99ـو ھ99ي م99ـرةم99
 

  !!أعط99ت وعنــــ99ـى خفف99ت أسقامـ99ـي 
  

  وتس99امحت ْفـ99ـي أن أعيــ99ـش ج99واره
 

  بســــ999ـام ِحتــ999ـى أطي999ب بثغــــ999ـرِه ال 
  

  رفض99ت ْوش99ـاءْت أن أكـ99ـون كخيلھ99ا
 

  ف99ي عــــ99ـزه منحتـــ99ـه خي99ـر وس99ام ِ 
  

  وإذا يش99يب مـــ99ـع الزمــــ99ـان وريب99ه
 

  كــــ999ـان الجـــ999ـزاء عقوب999ة اHع999ـدام ِ 
  

  م99ع أنـــــ99ـه فـــــَـ99ـاق الجــ99ـديَد بنبل99ـه
 

  فــ999ـي طبــعــ999ـه ونظـ999ـام ِبأصــ999ـالٍة  
  

  الفــ99ـراق ولــــ99ـم نك99نْ حكم99وا علين99ا ب
 

  زوجيــ99ـن عاشـــــ99ـا بينھـ99ـم بح99رام ِ 
  

  حكم99وا علين99ا بالـ99ـوداع ولــــ99ـم نك99ن ْ
 

  قلبيــ999ـن بيـــــ999ـن تقطـــ999ـٍع وخص999ام ِ 
  

  حكم99ـوا علين99ا بال99ـدموع ولــ99ـم نك99ن ْ
 

  عينيــ99ـن غــارقتيـــ99ـن فــ99ـي اJث99ـام ِ 
  

  حكم99ـوا علين99ا بالعـ99ـذاب ولـــ99ـم نك99ن ْ
 

  أھـــــ999ـ= لكـــــ999ـل وس999ائل اHج999ـرام ِ 
  

  بــــالـل99ـه ي99ا أستــــاذنــ99ـا سيــــ99ـد لن99ا
 

  اذكـــــ99ـر بني99ك عل99ى م99دى اMع99وام ِ 
  

  ولسوف نحي9ا عل9ى أم9ل رؤي9ـاك ف9ـي
 

  أح99د الشـــ99ـوارع ص99دفًة بســــــ99ـ=م ِ 
  

  وعلي9ك ذكــ9ـر بــــ9ـأن س9يد ف9ي دم9ـى
 

  ع9999دام ِاH ربق9999ة ُوالـــ9999ـروح دون9999ك  
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  ٢٥٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )المعلم المصري(مدحت محسن محمد جPل 
  )مقامات للعصر الجديد(لقاء قلبين  -١

 تماسك وفاء إمرأة حب وصف
  

  أقسم لك يا حبيبتي 
  أنى ُمتيٌم بجمالِك 

  وأحب أن أرى وجھكِ  
  ذا الجمال الم#ئكي 

  تقع عيناكي على عينيا  وأن
  ذات البراءة ال#منتھية 

  وأن أتطلع إلى نور وجھك 
  وھو ينبثق من بين يديا 
  وأن أتحسس نعومة خدك

  ذي البشرة البلسمية
  وأن أتذوق عسل شفتيا
  فأرجوك � تردى شفتيا

  ودعيني أقبل يديك الحانيتين
  فإن ُذلى في حبك أكبر شرٍف لديا

  وأجعلينى دائماً في دُمك
  أسير فيه كُكريه

  وأنِحتى بيديك حروف أسُمك الشفاف
  على قلبي وعلى كل عضو وخلية

 
  وآسري قلبي داخل قلبك
  واحبسيني واقفلي عليا

  فإن وجودي في سجن قلبك
  أحب إلى من قصور الثريا
  واحضنيني وأمسكي بيديا

  فالطريق مظلم وانتى نور عينيا
  واضيئى لي طريق حياتي
  دياوأنت معي ويديك تحضن ي
  وأخيراً أسكنى في وإليا

 .فإن سكونك أحب إلى من كل البرية

  
وھا قد بدء مشوار الزواج من شد وجذب وتعثر أحوال ْوالمرور با4ھوالْ من أھل وأطفالْ 

  ورغد عيش وضيق حال ْ
  ـــ  وھا نحن يا زوجتي نبدأ معاً  

  تضحيات...........  نخوض غمار حياتنا وما بھا من
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  ٢٥١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  م وذكريات وتوجعحب ومشك#ت وند
  ذكريات................  على ما ي#قينا وما فاتنا من

  ــــ  ولكن يا حبيبي ھل تزوجنا لنغرق في اQھات
  سبات...........  ــــ وھل قال لك أحد أننا سنعيش حياة من

  ــــ أنت قلت لي ھذا الك#م قبلما نخوض الغمار
  الُمسلمات....... ....... ــــ وھل كل ما يقول الحبيب يعد من

  فھناك بيت ومصاريف حياتنا وَمن ھو آت
  مشتريات............  ويا ويلنا من مصروفات ما تحبين من

  ــــ وھل قال لك أحد أنني من النساء المغرورات
  المجوھرات......  أصحاب ا4واني ذات اللمعات والحلي من

 
  أنا وإن كنت فتاة مثلھن لي الحق في تلك الملزات

  المؤمنات......  ا بك حبيبي قد شبعت واقتنعت 4ني منفأن
  فإن المؤمنين للمؤمنات و� تقلق مَما ھو  آت

  البركات........  فسيغنينا d ويُعم بفضله علينا من
  ـــ نعم ولكن ھل ھذا يتوافق مع المجريات

  َملك السماوات......  ـــ � تقل ھذا ووقع معي توكيلك لمن
  به المحفوظ من الھفواتالذي قال في كتا

  خرافات.....  من يتوكل على d فھو حسبه ف# تخاف من
  فھا قد أكرمنا d بعمر وحنين من عليين

  طرد الشياطين...........  وحياة كريمة وصبر ويقين لمن
  وھا عمر يقود عقليات وحنين من الفاض#ت

  كل ا4ُمنيات........  أنعم d عليھم وحقق لھم من
  وحياة ھانئة وتحمل كل ما شعرنا به من أنين....  نعم

  شاكرين.........  وأرانا ما تعبت  يدانا   من غرس  ثمرة يانعة فله
  رب العالمين.......  فالحمد f الذي ھدانا لھذا

 وُصنا الميثاق المتين.....  وأعزنى بك......  أعزني بك
 

وأن محمد ...  وشِھدوا أن � إله إ� d ... صلوا على النبي المختار...  وختام المشوار
d الجنة مثواھم...  ووضعوا دنياھم...  رسول d بقلب ...  وأكرمنا وإياكم...  جعل

  ... واعلموا أن خيركم عند d أتقاكم...  صادق ومد ذكرنا وذكركم بالخير
  .d يرعاكم...  وس#م عليكم
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  ٢٥٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  مدينة التاريخ...  ديوان ا�قصر

  

  



  مدينة التاريخ... األقصر ديوان   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٥٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  

  مدينة التاريخ...  ديوان ا�قصر
  
  

  ،اختارتْ  الوادي مكانـًا

  ...والجنوب منارة ً 

  !فاختارت الوطن الثري 

  ◌ُ  ھلك الفراعنُة الكبار

   !وھا نراھا أصبحت للعالمين محطـًّة 

   ويجئ فيھا الناس

  ...حتي من يبيع ويشترْي 

  !ياحة ُ شأنھا والس ،،عابدُ بھا الم/ وبھا القصور 

  ،،◌ُ  ي الحضارةفھ

  !!� أفتري  إنني ـ في وصفھا ـ

   ناس فيھا يعلمونال

  .. � يتمّردون ،،بأنھم سفراء

   ھم الذين يسلّمون ثقافةً  شرقّية ً 

   !!  وكّلھم يتجّملون بھا.. للعالمين 

   فإذا أراد الخلق ُرمًزا

  !للجمال وللخيال المرمري ْ 

   سيكون ھذا الرمز

   ـ حـتمـًا ـ

  !!أقُصرْي 

  

ان خضري"ق الطرشاعر كلمات    "علي حس9
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  ٢٥٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  ا5قصروصف مبدعى 
  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  الھام سليم حفني
  )طائر الليل الحزين(

 اءـمــــعندما يعم الظBم على الدنيا وتكسى النجوم الس
 يرحل عنھا البريق نجمه أكون أنا، ويحلق القمر بينھم

  !لى ميBدي من جديدتعمل ع" ياالباثو" فتشرق شمس
ان خضري    علي حس>

  )راجي عفو الرحمن(
  وأنا الذي كالسندباد

  !!بكل حاضرة بلية
  ونوارس الدنيا ترقب لحمه

  :وبحاره ھتفت به
  "!!حاذر فأمواجي عتية"

  ... ماذا ستصنع للذي
  !عضته في الصحراء حية؟

  أحمد عمر شوقي ھاشم
  )ا,عBمي ا=قصري(

  لھواأنا بحلم إني بطير ف ا
  !!وبدور للناس عن الدوا 
  دوا لكل قلوب الناس

  يغير فيھم معني ا,حساس
  غير الشعر ما لقيت دوا
  لكل ا=مراض احتوي

  !!لكل عطش روي 
محمود عبدالرحمن ا=مير 

  يوسف
  )شاعر ا=قصى(

  :أما أنا فقولوا
  ذو قلب شاعر ... فياض المشاعر ... عني شاعر 
  !ھو  مفقود $ يعلم ما شيءيبحث عن 

  !حتما سيعود ... ولكنه ھدف منشود  
الدين مصطفى  نجم

  سعدالدين الحجاجي
  )النجم(

الحياة  بدون عمل ليست حياة وا�نسان بدون نفس �  
الدنيا والناس عليھا �بد نقول أنى أحنا ! يستطيع الحياة 

موجودين عليھا  كانت حياتي فراغ عليھا وعند ظھوره 
  !!أتغيرت فيھا 

  بيع محمد ا,دفاويمريم ر
  )عابر سبيل(

  زمان ومش مجرد كBم
  كان ما ليش ھدف ما ليش مكان

  لكن دلوقتي أنا عندي أحBم
  !! ھا حققھا وھا أوري ا=يام
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  )طائر الليل الحزين(حفني  الھام سليم
  يوم عرسي   -١

 وقش رحيل جنة عين مناجاة
  

  !!ي ؟لما الدمُع يا أعين أحبتن
  عشقتي الحياة وعشق قلبك عشقھاأ

  !؟ ونسيتي أننا لن نخلد على أرضھا
  حبتنىأف# تدمعي يا أعين 

  يفإني راحلة ٌولكن للقاء رب
  فيھا قلبي ل9 ذُ ــالحياة ف فسئمتُ 

  ومتاعھا قليل فإني راحلة للنعيم ا4بدي
  !إلى كفني ؟ نظرِ بال الدمعَ  فلما تزيدينَ 
  وابتسمي فإنه فستان ُعرسي فانظري إليهِ 

  ن أحببتي أن تھديني فاقرئي لي من القرءان ما حفظتيإو
  لقائي فبيعي الحياة واشترى جنة الخلد يوان اشتقت

  ف# تدمعي يا أعين احبتنى وتتحسري لدفني تحت التراب 
  فھذا في عينك قبٌر وبعيني قطعٌة من جنِة الخلد ِ 

  دمعي يا أعين احبتنىف# ت
  فإني راحلة لدار العدل وجني ثمار عملي

  
  

  )طائر الليل الحزين(الھام سليم حفني 
  رحيل روح -٢

 إيمان رحيل حزن روح وصف
  

   .... حان اQن الرحيلْ 
  لتلبية أمر الجليلْ  سرعُ وعند النداء نُ 

  فأتركك اQن يا من ظننِت أن فراقي مستحيل ْ 
  نك على الحياة خالدة وبلقاء العظيم تجھلينْ إو

  ليوم � ينفع فيه مالٌ و� بنونْ  عددتِ أفطمئنيني ماذا 
  تسكنينْ  ماذا جنيت ِ ليوم تحت الترابِ 

  له العالمينْ إماذا ادخرت !ھداء 
   !! مستحيلْ  يأن رحيل ياجيبيني يا من ظننت

  ؟ أتدمعينْ 
  ؟ أتدمعين خوفا من فعل ذليل

  ؟ ومتاع قليل ةأم تدمعين على لذة حيا
  أ� تعلمين انك خلقتي لتركعي وتسجدينْ 

  أ� تعلمين أن صومك نوٌر تعديه للقاء الرحمن الرحيمْ 
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  أ� تعلمين أن � اله إ� d تسقط على ميزان حسابك فتمحو كل ذنٍب أثيمْ 
  لعشق خلق َ إ�  لعشق ِ ربي َ الكريمْ أجيبي يا نفس عشقت الحياة وما ا

  
  

  )طائر الليل الحزين(الھام سليم حفني 
  اKقصر عروس الجنوب  - ٣
 مجد حضارة تاريخ اbقصر مدح

  
  الكل لما عرفھا قـــال

  ھي دي عروسة الجنوب ْ
  جميلة بطبيعتھا

  حتاجة شوية مجھودبس م
  أصلھا وتاريخھا

  علي جدران المعابد مكتوبين
  ودفء شمسھا م# قلب أھلھا

  بالحب والحنينْ 
  وكرم أخ#قھا

  من دروس نھر النيل
  جدودھا في الفن

  كانوا مبدعينْ 
  وفي الھندسة

  المعابد أكبر 
  إثبات ودليلْ 

  والطب والتحنيط
  في أسرارھم محتاريينْ 

  يينيبقي من حقھا يجيلھا م#
  من أبعد الب#د مشتاقينْ 

  للفن الجميلْ ....للحضارة... لWصل
  هعلشان كده قرروا العمل بجدي

  هلتطبيق النظرة المستقبلي
  وتبقي متحف مفتوح

  !! عروس الجنوبْ ... واللي يشوفھا يحلف إنھا 
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  )طائر الليل الحزين(الھام سليم حفني 
  دعــــاء القلوب  - ٤

 حياة قدر جرح حب مناجاة
  

  الحب ُ دواء القلوب ِ 
  فأين دواء قلبي

  بحثت عنه في كل الدروب ِ 
  فلم أجد له أثراً 

  وعندما وجدته ظننت أنه دوائي
  أخبروني أنه دواء غيري

  فلما القدر يقربني
  !وحيًنا  أخَر يبعدني  ؟

  ولما جعلني أحبه
  ي له من غير أمل ِ وحب

  أيلعب معي القدر
  لعبة الفأر والقطِ 

  أم يستمتع عندما ينظر
  لحرقة قلبي

  قلبي المسكين الذي شعر معه
  بالحب والصدق

  شعر معه بإحساس
  لم يشعره مع أحد ٍ 
  وعندما كان يراه

  يري الدنيا مبتسمة
  وعند غيابه تبكي

  واليوم أحلفك أيھا القدر أن
  تكف من عذابي

  ي له محالوإن كان حب
  فاجعل بيني وبينه ألف سور وباب

  حتى يشفي قلبي المجروح
  !ولكن ھل يشفي قلبي من دون دوائي؟
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ان خضري  )راجي عفو الرحمن( علي حسَّ
  نا الذي كالسندبادأو -١

 سراب رحيل غدر دنيا وصف
  

  ندباد ِ وأنا الذي كالس
  !!بكل حاضرٍة بليةْ 

  ونوارُس الدنيا ترقب لحَمه
  :وبحاُره ھتفت به

  "!!حاذر فأمواجي عتيةْ "
  ..ماذا ستصنُع للذي

  !عضته في الصحراِء حيْة؟
  !ماذا َسَتفعلُ كي تكف الدمَع من عين ٍ بكيْة؟

  /فأنا الذي � شيَء عندي 
  ليس تتبعني بقيةْ 

  وسألت نفسيي أن تكف،
  !!ھا نفس شقيْة ان...فأقرأتني

  "!تبْت يداك َ "سيكوُن امًرا قاسًيا ھذا الذي سأُسبه
  انا الذي شقيت به أحوالُهُ 
  ھذا جزاُء الجھل يا أبتاه،

  ...فھل جنيت وإنْ 
  !      فما تلك الجنية؟؟

  ماذا سنصنُع حينھا 
  ماذا ُندبُر في ليالينا العصية؟

  /أما  أنا  فقد انتھى  عزمي
  عيدُ سأترك ذلك البحُر الب

  وسندباد الُحلم
  "انا الذي سأناُم حتى تنتھي تلك العشيةْ ""

  وحيينما يأتي الصباحُ 
  فلْن أمارس أي شيءِ 
  !!غير أن أُلقي التحية ْ 
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ان خضري  )راجي عفو الرحمن( علي حسَّ
  سائل -٢

 أمل فقر ذنب توبة تضرع
  

  خبًزا -  يارب – اعطني
  !!� قصوًرا أو جواري 

  واسقني ماًءا ھنيًئا
  ..ليس خمًرا

  -فرًدا- غير أن الخبز
  !!ليس موجودا جواري 

  اعطني أيضا  فتاتي
  /كي تؤانسني بليلي
  بعد سعيي بالنھارِ 

  يا إلھي
  انت تعلم � أماري

  من يعد إلي خبزي في حياتي؟
  ويصب الماء صفًوا

  !ھي فتاتي 
  ني طال انتظاريإن

  !تأتي عند داري- يارب- قل لھا
  وسأقضي اليوم كدا 

  حيث اجمع قوتھا
  غيرأن  الحب � يكفي

  !وعبدك ظل يمشي في الحواري 
  ..مثلي باعتباري-يارب-اعطھا
  سائ#ً 

  !!ما عاَد يقوى ان يصارَع أو يباري 
  غير أن الخبز يفنى

  !وفتاتي عيرتني..
  صاَر فقري كل عاري

  جديًدااعطنا خبًزا 
  وفتاتي سوف ترضى العيش جاري

  غير أن  الوقت يمضي
  والشوارع تصطفيني
  والمصابيح الشوارد

  ما تبقى من تضاريس البداية؟
  درت اسعى في الشوارع

  ..!!!درت أسعى شبه عارِ 
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ان خضري  )راجي عفو الرحمن( علي حسَّ
  !ھل تدعوني أفعل؟ - ٣
 حياة أمل صحوة عزم استفھام

  
  !يا َسادْة 

  !ھل تدعوني أفعلْ؟
  4مر سوى أن أفعل� يحتاج ا

  ،سوَف أرجل شعري
  ثم سألبُس ثوبي،

  ثم أقوم وأفعلْ 
  /سوف أصرح دوما أني أفعلْ 

  وبأن الواقَع أصبَح أجملْ 
  وسأسعى دوًما لWسھلْ 

....  
  !!وسأتحولْ 

  !ولْ 4غيَر قولي ا4
  سألمُح أن الواقَع قْد يستھلك وقتا كي يتبدلْ 

  !أن نتحملْ -حتَما-وعلينا
  /ومن الواجب أن نتخيلْ 

  أن الدنيا فردوًسا 
  !نمشي فيه لكي نتأملْ 

  :ثم أصرح بعد قليلٍ 
  أن يتَحولْ - فيما يبدو - أن الواضَع الراھَن يرفضُ 

  فالواجُب أن نتجملْ،
  لْن نتراَجَع َنحَو ا4سفلْ 

  نھض كي يعملْ والكل سي
  ولسوف أؤكد أني أفعلْ 

  !وأنا رجل � أتعجل
  سأنفذ رغبتكْم،

  ..وعلى الوجه ا4كملْ 
  ..!!ھه

  ماذا قلتْم؟
  !ھل تدعوني أفعلْ؟
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ان خضري  )راجي عفو الرحمن( علي حسَّ
٤ - Bوأتيتكم عج  
  )مھداة للشاعر الدكتور محمد ابوالفضل بدران(

 أمل وفاء قدوة معلم مدح
  

  )ـم وجـــ#ً، وأتيُتـكم عجــ#ً فارقتك(
 

 9Iا ارتجIيا ليت كوكَب شعري فيك م  
  

  � لي عتابٌ و� لي في الھوى أح5دٌ 
 

  !يـــُرد عني، فما أبقيَت لــــي أمـ#ً  
  

  حسبي من اللومِ عينك حين تنظُرني
 

  ذ � أرتضي ح5و�ً سأرتضي العذلَ إ 
  

  عساَي منك التذكــُر فالرَضـا طلــبٌ 
 

  � حدت َعنـي كفــــردوٍس لنـا ن5ز� 
  

  الخضٍر إ� معي � ترتضي عوًجـاك
 

  !وعند غيــري حليًما حاكمــًـا عد�ً  
  

  ينـإلـــي بالبعـــد إن القـــرب َيجھل
 

  !ــي صــــرُت قلبا َيحملُ العل5#فإننـ 
  

  ھــل نسيت خشعتـ5َـه/ دسألت بالعھ
 

  � ضيـع العھد، فارحمْ  سائـ#ً سأ�َ  
  

  ـلُ وصلي أرجـو سائقا شع5ـريسبي
 

  � تمنع الھـــدي إن فرقتھــــا ُسب# 
  

  لــْن اطلب الوصلَ إ� بعـَد ترضيتي
 

  فإذا رضيُت لكـان الوصــل محتمـ#ً  
  

  ــي بـه محـــرابُ ھاِجــــِرهِ لكـن قلب
 

  أنْ يــــؤذَن آسفـــا خج5ـ# وقد أبـى 
  

  ـل يرقُبكــُـمْ بعد الغيـــاب م5ـدىوظـ
 

  وكـــان يرقبكــــم من بعــــده أجــ# 
  

  دقاتــُه منْ خطـــاك غدتْ محــــددة
 

  فإذا وقفَت فقـــْد أوقفتـــــه عمــــ# 
  

  ا قاتــلَ الــود بالھجـــراِن معتقداً يــ
 

  ن الود مـا قُت#قد خــــاب ظنـُــــك إ 
  

  هُ بـُر في مثــل حالي ساَء أولُـوالصَ 
 

  لكــن علمت عواقب أمــــره عسـ# 
  

  ْد سمعُت بــأن ھنـاَك من سبقواولق
 

  واجھوا الَفشــَ#  إليك لكنھـــم قـــدْ  
  

  وكيف أرجــعُ عنك وأنَت عاصمتي
 

  وكيف أزھـــُد فيـك وكنت لـي أمـ#ً  
  

  ن5ـك حاسبنـ5ـيلعلي حي5ـن بع5ـدي ع
 

  ضميـر روحي بأن القلب قد َغفـ5ـ# 
  

  ف555ي مس555يَرتِهِ فق555اَم شع555ـري يرت555ل 
 

  !"فارقتكْم وِجـ#وأتيتكمْ عِجــــ5ـ#ً " 
  

  
  

ان خضري  )راجي عفو الرحمن( علي حسَّ
  سأجلس أشتكي - ٥
  "عبدالنبي عبدالسPم عبادي"ين مھداة للشاعر(

ال عبدالناصر عمر جمال"و   )"العسَّ
 ألم فراق صحبة حب مدح

  
  ......سأجلس أشتكي حالي لحالي 
  ... !!  كفرخ ٍ خر من سبع ٍ عوال ٍ 

  ,رھين الدمع والسّجان صمتي 
  !!ومالك قيد كفّى انشغالي 

  ..وجدُت الدھر أھدر لي حسابي 
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  .. !وأقسَم لن أكون ھني بال ٍ 
  ,,يا دھر � تفرح بحزني  أ�

  .. !!فلم ُيْبن الوجوُد علي الكمال 
  ,,وصرت أنا وحيداً , أخذتھما 

  !!!!!ولم تعلم بأنھما الغوالي 
  ...بلغَت مجًدا ) عبدالنبيّ (فيا 

  .. !و ّ عال ٍ جيطير محلًّقا في ال
الُ (ويا    ...ھذا ا4مر أمر ٌ ) عس9

  !!يمر المرء فيه و� يبالي 
  ..والصبر ِخلّي , ا عيالي أنتم

  .. !!!  فھل صبري تخلّي عن عيالي
  ...أسوق العھد أن أبقي مريًدا 

  .. !!!وأقسم بالحرام وبالح#ل 
  ..وأسأل وجه بدر الليل شوقاً 

   !!لعلّ البدر بثــّــكمـــا ســـــــــؤالي 
  ..خذھما في خير حلّ ٍٍ◌ ,,   إلھي

  .. !!شر ارتحال ٍ   يعّوض عنھما
  ..ـ بالَ خـــال ٍ  ـ بفضلكوأعطھما 

  ....... !!!!!وذرني أشتكي حالي لحالي 
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  )ا\عPمي اbقصري(عمر شوقي ھاشم أحمد 
  يا دنيا   -١

 حياة قدر جرح دنيا مناجاة
  

  يا دنيا ما تسبينا نطير مع الريحْ 
  ب علينا نفضل مجاريحْ احنا مكتوو� 

  يا قدرنا ب#ش تقسي علينا وترمينا واسقينا مرة من كاس التفاريحْ 
  وطلعت فوق الجبل أنادي بعلو حسي يا عم  يا للي ھناكْ 

  افتح الشباكْ 
  علي دنيا واسعة حواليْك 

  تشوف بيھا عيوبك وتنور بيھا عينيكْ 
  تشوف الدنيا ازاي بتتقدْم 

  علشان تسيب جھلك ما تتندمْ 
  يا عم يا ف#ح شمر دراعيكْ 

  دي ارضك بتندھلكْ 
  تعالي اسقيني 

  ھركْ وارمي ھمك ورا ضَ 
  مره ما راح ينسانادا اللي خلقنا عُ 

  دا احلي ما فينا صبرنا ھو اللي خ#نا
  انانعيش باحزانا وھو اللي نسّ 

  !! جراح ماضي بعيدْ 
  ونحلم بيوم العيدْ  

  يوم ما يھل علينا
  ونشق طريقنا بأيدينا

  يزورنا الفرحْ  يوم
  والھم يبعد وينطرحْ 

  وياسميناه يا عم يا جنايني ازرع ورد
  تخلي جنينتك تبقي طرح 4مانينا
  ن#قيھا بھمومنا وبالفرح ت#قينا

  وارفع راسك لفوق وقول انا ابن النيلْ 
  ميه صافيه ودافيه دا نھر مصرنا ا4صيلْ 

  تهنشرب كلنا من مي9 
  ويوم ما يبكي نمسح دمعته

  تقدم ونرفع شاْننابكده ن
  وبكده نطيع ربنا

   تهونحفظ مي9 
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  ٢٦٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  )شاعر اbقصى(محمود عبدالرحمن اbمير يوسف 

 يا أحب اKمصار   مصر -١
 شوق وطن مصر غربة وصف

 
 س#م ٌ اليك ِ مفعم ٌ 

  بشوق ٍ وود ٍ
  رْ يا أحب ا4مصا

  عني فغربتغربت 
   عني شمس المودة
  وكذا ريح ا�نتصارْ 
   أدركت مدى حبك ِ

 صارْ  في قلبي بعد ما
 باتت جموع ا!نس

 ومضت ليلتھا
 أما انا فكنت في

 ا!عصارْ ...  قلب ذاك
 فلقد بقيت في خلسة

 ھا انا في العراء
 سمائِك لم تعد فوقي

 و � أرى من أھلي وأنس
 ظمآن ھا أنا ذا

 !؟.اءأو يغنيني أي م
 عن زعيم ا4نھارْ 

 خرجت عنك وأنت تعلمي
 إني ما خرجت
 لھوى نفسي

 وأني ما زھدت فيك ِ 
  وما ابتغيت  من غربتي

 ديناراً و� فلًسا
 ھا انا لم انم
 وبت أناجيك ِ 

 فمھما �قيت فيك ِ 
 أعشق أراضيك ِ 

 س#م ٌ اليكي مفعم ٌ 
 بشوق ٍ وودٍ 

 يا أحب ا4مصارْ 
 غربت عني فغربت
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  ٢٦٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 مودةعني شمس ال
   وكذا ريح ا�نتصارْ 

 
 

  )شاعر اbقصى(محمود عبدالرحمن اbمير يوسف 
  شاعر الطريق  -٢

  اسبلدكتور سيد كلمھداة (
  )والقائمين على إدارة المشروع

 ياباثو استفادة قدوة معلم  مدح
  

  حتى لو كنت انا
  ك الشاعرذل

 من صالَ وجالَ 
  في ساحات المشاعرْ 

  وجفت من يديه
  أق#م ٌومحابرْ 
  واعتادت عليه
  أعتاب ٌومنابرْ 

  ويمضي دواة  يحمل
  طريق ٍعابرْ  في كل

  وأمام كل ضيق
  جاھَد وثاَبرَ 
  كالنحلِة أطيرُ 

  في بساتين الرحيق ْ
  وعلى اللدغ قادر

  ولكني وفي
  منتھى طريقْ 

  مللت ريح الرحيقْ 
  و�حفظھر لي 

  ممر الف#ح
  بدا كنور ٍ في ا4فق
  فكان الطريق مؤديا
 إلى التعليم العالي

  فقررت ُ أن
 أغير من حالي
  وكتبت ما كتبت
  من ارتجالي

  ولن يكفي في مديحي
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  ٢٦٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  شعري ومقالي
  محبتنا )كاسب(فيا 

  مودتنا )سيد(ويا 
  ويا فرسان الطرق
  حبكم لقلبي اخترق ْ

  خالد ومحروس ونوران(
  )نانوح.... مي وسمر

  انتم لمشروعنا
  صمام ا4مان

  لكم مني التحية وا�متنان
  ومن الورد باقة

  من ط#ب معھد الطاقة
 وكل جامعة أسوان ْ 

  
  
  
  

  )النجم( يالحجاجسعدالدين نجم الدين مصطفى 
  رغيف العيش  -١

 أمل حياة زحمة خبز وصف
  

  غي555555ف الع555555يش ي555555ا ب555555#شْ ر
  

  !! ي555ا نلحق555ة ي555ا م555ا يلحقن555اشْ 
  

  بين5555555ا وبين5555555ه هف5555555ي مس5555555اف
  

  ب5555555س احن5555555ا م5555555ش طايلين5555555ه
  

  ف55555ي الزحم55555ة بنتقات55555ل علي55555ه
  

  ونن55555داس بنع55555ال الل55555ي علي55555ه
  

  ياري5555ت الل5555ي خبزين5555وا يكون5555وا
  

  هف5555555555ي ص5555555555حة ومراعين55555555555
  

  يف5555وقْ  هرغيفن5555ا ف5555ي أم5555ل أن5555
  

  ويرج5555ع ويش5555بع ك5555ل البط5555ونْ 
  

  لرغي555فْ ب555س العي555ب م555ش ف555ي ا
  

  !! العي55ب ف55ي ك55ل ي55د لعب55ت في55ه
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  ٢٦٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )عابر سبيل(مريم ربيع محمد ا\دفاوي 
  أجـــرأ حــــدوتـــة   -١

 حياة حرية شباب إمرأة  حدوتة
  

  أجـــرأ حــــدوتـــة
  حدوتة شعرية

  من بنت صعيدية
  احة وكل حريةبتتكلم بصر

  مش عاجبھا الحال
  و� الك#م اللي بيتقال

  علي بنت الجنوب الفرعونية
  مھازل مھازل    

  للطالع والنازل
  ھل تعرفين يا حواء
  كيف أكرمك الرحمن

  ومعلم ا!نسانية
  اللي كنتي علي مر الدھور منسية

  ودلوقتي بتھيني نفسك ليه
  وبتقلدي تقليد إيه

  إنعدام مسئوليةوتردي علينا بكل استھتار و
  إحنا عايشين في عصر الحرية والديمقراطية

  مذھول يا ربي مذھول
  ليه كده بتعمل بنت ا4صول

  تدور علي أضيق مكان
  ومعاھا شاب محروم كمان

  من العطف والحنية
  مھازل مھازل
  للطالع والنازل

  اصحي يا ضميرھا اصحي
  واصحي يا ضميره اصحي

  �حسن يفوت ا4وان
  مغتصبة ضحيةوتبقي في ا4خر 

  ويبقي جزاؤه حكم بعقوبة أبدية
  ودا كله سببه مشكلة أساسية

  البعد عن دينا اللي ترتب عليه تقاليدنا
  مش ھي بطالة ومفيش شغل

  ونروح لسكة السيجارة المحشية
  وكمان ھجرة غير شرعية
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  ٢٦٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ربك رزق الدودة وسط الحجر
 بقي مش ھيرزقك إنت يا بشر

d سيب ھمومك علي  
 مش بإيديا لزمن وداوما تقولش ا

  
  

  )عابر سبيل(مريم ربيع محمد ا\دفاوي 
  أشجار اKرز -٢

 اتحاد عروبة احتPل أشجار حماسة
  

  قررت ُجمَع كلماتي                             
  ..وترتيبھا كا4تي  

                     آھاتي نمضمونھا كتما
  لوعة علي الطفل القاني

  عدواني                   شعوٌر  يراودني
  وقتل من له رأي ثاني 

  فاتحدت أنا وإخواني                    
  لتكوين جيش عربي إس#مي 

  تراب أرضي من الجندي ا!سرائيلي لتطھير
  ماذا يريدون منا ھؤ�ء ا4عادي؟            

  حربا وسفكا لدماء أو�دي كفي
  لن يرتاحوا إ� بقطع الرقاب وا4يادي

  وا�ستي#ء علي أرض أجدادي
  تشوھت أجساد أحبائي                    

  من الرصاص الكيميائي والمطاطي
  شجيرات ا4رز...... وقالت

  لن تستمتعوا بحصادي
  إ� بعد أخذ ثأري من ھؤ�ء ا4فــــاعـــي

  
  

  )عابر سبيل(ا\دفاوي  مريم ربيع محمد
  حمامة سBم - ٣

 ألم حب سPم قلم رسالة
  

  سكَت قلمي عْن الك#ْم                      
  وأقسم أنه لن يتحرَك خطوًة لWمامْ 
  إ� بعد تبرئة أصابع يده من ا�تھامْ 

  س#ْم               وأرسل لحبيبتي حمامةَ 
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  ٢٦٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وأن تأتيني زيارة في المنامْ 
  وتودعني برسالة تكون مسًكا للختامْ 

  كنت أتمني أن تعطيني كثيرا من الوئامْ 
  ولكن أعطتني كثيرا من ا�Qمْ 

     !! وقالت لي اطوي ا4وراق وا4ق#م ْ
  فليس من حقي أعطي حنانا ھذه ا4يام ْ

  
  

  )سبيلعابر (مريم ربيع محمد ا\دفاوي 
  دقائق ا,نتظار - ٤

 إيمان توبة تضرع صحوة غفلة
  

  أجمل دقائق ا�نتظارْ 
  بيَن التسبيح وا�ستغفارْ 

  ◌ْ والص#ة علي الحبيب المختار
  الذي ستدركنا شفاعته يوم لقاِء الغفارْ 

  !؟◌ْ رھلْ كنا علي الوعد وا�ختيا
  ◌ْ �  بلْ نسينا وألھتنا الدنيا عن وعد ِ القھار

  !!؟ ◌ْ فما بالنا نحن ھكذا ننھار
  أي شيء يحدث في ب#د الفرنجة

  فنكون تحت ا3نظار
  ◌ْ معظمنا يمشي وراء المادة وا�ستقرار
  ◌ْ فنسينا كيف خلقنا مْن صلَصال كالفخار
    ◌ْ متى سوف ننھض ونكون من ا3حرار

  !!؟ ◌ْ ھم مؤمنينونقوى علي شياطيننا بجعل
  !وليس كفـــــــــاْر 
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  أوطاني جبال الذھب...  ديوان أسوان
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  ٢٧١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  

  أوطاني جبال الذھب...  ديوان أسوان
  
  

  إلى إدارة المشروعمن مصر العليا رسالة 
؛ فھن*اك ف*ي المحافظ*ات ا=خ*رى م*دي أھمي*ة ذل*ك المش*روع ا$ نح*ن ط*Bبي*عِ  أي م*ن لم 

م*ن يكت*ب  ربما يسود اليأس؛ ولكنالمواھب وتعرقل المھارات وتقتل فالجنوب تندر الفرص 
له النجاة من المواھب الجنوبية يتقدم الصفوف؛ أفي مث*ل ھ*ذه الظ*روف إذا خ*رج لن*ا س*راُج 

  .$ وJ لن يكون ... !يضيء الطريق أندعه ؟؟
  
بك*ر ما من اح*د ف*ي حاج*ه ماس*ه إل*ي تل*ك الب*رامج غيرن*ا نح*ن أبن*اء الجن*وب؛ فھن*ا طبيع*ة ف

 !نحت*اج بري*ق ال*ذھب وھ*و م*لء أراض*يناأ !فينقص*نا الم*اء ونح*ن ب*Bدهأ ،تنتظر من يزرعھا
بريق*ا ًيني*ر  ؟أتعلمون أي بريٍق نحت*اج ... أي ماٍء ينقصنا؟ ماءٌ  يروى ظمأ ا=رواحون أتعلم

نمل**ك ا$ثن**ين، لك**ن ف**ي ج**وف الجب**ل ننتظ**ر أن ي**أتي  !!!ظلم**ات الطري**ق؛ في**ا لعج**ب الق**در 
ني أري إ$ ترحل*ون؛ ف* ؛تأتون فرج*اً يا رجال المشروع نتم أوھا  ... نوز ليخرجھاكاشف الك

ً بنتم من أنقذ شأف .النور في أخر الطريق   :من موٍت في بحر اليأس ابا
  

  دوما بالقش ِ ولو كان بجوف البلعوم سأتشبث
  بكفي والغرق يعلمني العوموسأخرج قشي 

  خطه اليومنوأنا اغرق لم أيأس أبدا فسويا 
  رض تدور لنجوم'اسأكون للقش نجاة ك

  وسيغرق موتى ا4نھار ويطيح الموج بحصون
  أتعيشوا وجنوبي يموت ،وسيخرج من البحر الماء

  دوما لن أغرق فبعيني والحق أدركت النور...  دوما لن أغرق فبعيني والحق أدركت النور
  حقا مشروع...  وسأشكر وأحرك راسي !دارة

  تمخر أمواجا وتجوب بحوراً وبحور.. . ىفلك ،القش بي ىأدركت
  دوما لن أغرق فبعيني والحق أدركت النور

  كالبدر في وسط طيور !علي ظھر فلٍك كم تعلو ؟
  سأظل انتظر الفلك أن عادت أو ضل النور

  وتضمًن  شكري كلماتي أفھمت فالشعر بحور
  ولو كان بجوف البلعوم سأتشبث دوما بالقش ِ

  جعلني أعوموسأخرج قشي بكفي فالغرق سي
  وبقشي سأجوب بحاراً وبحور دوما لن أغرق...  دوماً لن أغرق فبعيني والحق أدركت النور

  
  "أحمد حسن عطيتو" كلمات شاعر الطرق
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  ٢٧٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  أسوانوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  أحمد حسن عطيتو
  )الفرعون العاشق ا=كوندا(

  اني كلماتيبسجن داخل الذاتي           أسرت مع
  أنا بالفخر يعرفني             ويعشق كل سھـواتي

  أصماً وسط معمعًة              وجند الشعر والحادي
  طيور الشــرق والماء ِ أتسأل شخص يعرفه            

  حميداً اسم مولده             ووصـف ا=ب حـسانُ 
  حسانِ ...  فخير الجد أباه  عطـــيـتــــو فزاد

  لBهاجابر حسن عبدأسامة 
  )أسوانلي(

  !أنا كنت قلت ... لو كنت اعرف مين أنا 
  ...  كل اللي اعرفه إني واحد منكم

  ! حلمكمأنا عايش وسطكم وبحلم 
  !يمكن مخلص قوى للحلم بس ده برضه حلمكم 

  ... باحلم با=مان ... أنا ببساطه إنسان 
  ! عشان أبقى زيكم... فوقان  همحتاج شوي

  كري خليلأمل أحمد ب
  )صنحور(

  م*******ا زان ش*******ئ أح*******دا م*******ن بش*******ر
  

  إ$ كم********ا زان********ت ا=وراق الش********جر
  

  ي******أتي الخري******ف فت******رى أغص******انھا
  

  ذبل****ت عريان****ة ل****يس =وراقھ****ا اث****ر
  

  تل***ك الحي***اة وھ***ذا دوم***ا دأبھ***ا فھ***ل
  

  لن******ا م******ن بع******د ذل******ك ش******ئ ي******دخر
  

  تمض****ى بن****ا ا=ي****ام وتس****عى لغيرن****ا
  

  والم***رء من***ا يس***أل ھ***ل م***ن مزدج***ر
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  ٢٧٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )كونداالفرعون العاشق اb( سن عطيتوأحمد ح
  :استھ#ل

حق*اً "ال*ذي أود أن تس*محوا ل*ي أن اس*ميه  ،ھكذا أصبح حالي بعد أن التحق*ت بھ*ذا المش*روع
$ وJ ب**ل ھ**و  ... الص**واب طري**قفك**ل ش**اب م**ن حق**ه أن يج**د م**ن يرش**ده إل**ي  ،"مش**روع

ق*د التحق*ت بھ*ذا المش*روع  كلماتي في ھذا الكت*اب إن ل*م تك*ن أقري فإلي من .واجبٌ ً◌ عليكم
حس**ن نحت**ى  نانفس**أكتش**ف نفل ةفھ**ا أن**ا أطلقھ**ا دع**و ... ن**ك ل**م تكتش**ف نفس**ك بع**دأف**اعلم 

ماذا يح*دث إن ك*ان قائ*د  ... و=طرح عليكم سؤا$ .ان$ستخدام جوارح نااستخدامھا فھي دليل
  .,نسانفھكذا ا ... بالطبع عرفتم ... سيارة يسير في ظBم ٍ دامس وقد فقد المصابيح؟

  
، وكلن*ا م*ن فري*ق عم*ل المش*روعفشكر القلب يسبق شكر اللسان إلي تل*ك الزم*رة المخلص*ة 

ن يحق*ق ھ*دفنا أورجاء أن ييسر ھذا المشروع علي الشباب تنمية قدراتھم واكتشاف ذواتھ*م، 
 .م*ة�اوفقكم J إل*ي م*ا في*ه خي*ر ھ*ذه  بشبابنا وشاباتنا،ا$سمي من المشروع وھو النھوض 

ف**وتنى أن أش**كر الزمي**ل العزي**ز محم**د جم**ال، ال**ذى س**اھم ف**ى تص**ميم الفاص**ل الفن**ى و$ ي
  .لمحافظة أسوان

  
  سفن المغيب -١

 حياة قدر ترقب مستقبل امھاستف
  

  !؟من الذي قال
  !؟من الذي قال أن في ا4رض الحياةْ 

  !؟قال من الذي
  !؟من الذي قال أن في الشط النجاةْ 

  !؟من الذي قال ........ من
  !؟من الذي قال أن في الظلمة المتاه

  !؟من الذي قال ........ من
  يعيش المرء يخشى كل سحب المغيبْ 

  يعيش المرء يخشى أن يفقد القلب الحبيبْ  ........ يعيش
  فلماذا أنت الذي تحيا بالخوف الوليدْ 

  شمٌس إ� ويسبقھا المغيبْ  و� تشرق لك
  ؟؟يحييھا الظ#م السديدْ  ........ أأصبحت كمثل فكرة

  ؟؟أأصبحت كمثل بذرة يجرفھا الماء الوليدْ 
  

  � يعرف لھا جديدْ  ........ إنھا الحياة
  ترسمھا صرخة طفل وليدْ  ....... إنھا النجاة
  يعشقھا النفس الضعيف .......... إنھا المتاھة

  !؟حبة يجمعھا قلٌب مريضأأصبحنا كمثل ص
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  ٢٧٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

   ومن وليدْ  تٌ يعرف من فيھا مفي كل يوم � يُ  ....... إنھا الحياة
  ؟فھل ........ فھل كان لنفس أن تصنع الفجر المشيد

  ؟أم ناراً ستحرق فينا المزيدْ  ...... فھل كان النور ضياء
  ؟أم فات عليه أمد بعيدْ  ..... فھل كنا على مقربة من الصبح السعيد

  ؟فھل أدرك الظمأ منا قطرًة أم الوعيدْ  ...... لفھ
  ولكم مشيتُ  ....... ولكم
  أن في ا4رض السعيدْ  4دركَ  ولكم مشيتُ 
  4نتظر على الشط الرحيلْ  .... ولكم مشيت

  !!ولكم مشيت ..... ولكم
  تمخر البحار لترسو من جديدْ  فكل منا في الحياة كفلكِ 

  ولكل منا مرفأ بل أكثر منه بمزيدْ 
  ولكم مشيت على الدروب 4قتفي  كل فلق يلوح ُ به الموج البعيدْ  ...... كمول

  ولكم ْمشيت  4قتفي  كم من حلم مات ٍ في المھد الوليدْ 
  ولكم مشيت 4رى اQمال تتعلق بالقش الصغيرْ  ....... ولكمْ 

  وكم .... وكم منا نجا في مرفٍء وعيد
  وكم ....... وكم منا لم تقسو الرياح على شراِعه الوتيد

  وكم منا أطالت ا4قداُر في عمره � لتمتعه بل لتقسو عليه في كل صبحٍ  جديدْ 
  !!إنھا ا4قدارُ 

  إنھا ا4قداُر � ترسو لھا سفن ٌ إ� في قاع ِ بعيدْ 
  � تحجبھا سفن المغيبْ  ... كشمس ٍ ...... وساير ا4قدار تحيا

  قھا طفل وليدْ يطل ....... تبدأ بصرخة ... فكم صعبة تلك الحياة
  ثم أكثر ....... ألم ... ثم ..... ثم تغرب بألم

  !!منه بمزيدْ 
  
  

  )كونداالفرعون العاشق اb(أحمد حسن عطيتو 
  قالوا سBم -٢

 صباح تعجب دماء سPم وصف
  

  أما رأيت النائمين
  ؟رك كاھلينْ المصبحين علي المعا

  رقودا ميتين.....آثاماً 
  النازفين ب# دماءْ 

  السائرين إلى وراءْ 
  أما رأيت المصبحين

  ؟الممَطرين بالنبال والسھام أجمعينْ 
  أين أخوك.....أين أبوك؟

  ردوا
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  ٢٧٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  وقالوا
  في س#ٍم آمنينْ 
  ھو في الترابْ 
  ضاق العبابْ 
  سال اللعابْ 

  والنصر أصبح كالسرابْ 
  أما رأيت الفاتحينْ 

  لفاتكين بكل دارْ ا
  المقدمين علي دمارْ 
  السائرين إلي ا4مامْ 

    حرقوا الخيامْ 
  ضاق الركاب آو بالخناجر

  أتي الخرابْ 
  ا4مھات ال#طمات علي الخدودْ 

  الناظرات إلي الجدود والي الحفودْ 
  !؟أو ما رأيتم الفاتحين
  انظر لنأسر أجمعينْ 
  أما رأيت النائمينْ 

  ينْ المصبحين علي المعارك كاھل
  الدامعين ب# بكاءْ 

  ف# نداءْ  المصرخين
  قالوا س#مْ 
  قلت رجيمْ 

  فالنار تضرم بالخيامْ 
  قالوا س#مْ 
  قلت رجيمْ 

  فالنعش سائر لWمامْ 
  قالوا س#مْ 
  قلت رجيمْ 

  فالعظم ملتصق السھامْ 
  قالوا س#مْ 
  قلت رجيمْ 

  فالدم ينزف كالبحار من النيامْ 
  قالوا س#مْ 
  قلت رحيمْ 

  عاد
  الصوت ... فرد

  قال



  أوطاني جبال الذهب... أسوان ديوان   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٧٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  فھم صمامْ 
  فقدوا اQذانْ 
  كانوا ُدَخانْ 

  شربوا الدماءْ 
  كثر الوباءْ 
  ضاق ا4فقْ 

  قالوا
  وفاق

  ھنا للحدودْ 
  ھذا لكل النائمينْ 
  وكل ھذا لليھودْ 

  قالوا س#مْ 
  فالخزي سلطان النيامْ 

  فالحلم أنھى ذاك الصباحْ 
  قلنا ف#حْ 

  :قال فرد الصوت عاد
  !!أو بالسماح ..... آو بالسماح

  
  

  )كونداالفرعون العاشق اb(أحمد حسن عطيتو 
  يوميات عباس - ٣

 تفاؤل نصيحة علم مصر حلم
  

  المقدمة
عباس رجل ثرثار لك*ن ف*ي الح*ق س*يف ٌ بت*ار فلحديث*ه ص*راحة ت*ذھب ا=ذھ*ان ع*اني وذاق 

ن وقاسي الموت في أسفل القضبان لك*ن لعس*ل الف*م أحب*ه الس*جان المر من حركة اللسان سج
  فجاء فرج الكرب علي يد صديق سجان وكسر لعم الحر القضبان

  
  قعدة مصاطب
  !يا عم يا عباس 
  افتح لنا الكراس

  احكي وفضفض لينا
  عن كل ظلم الناس
  ،اكسر ببان الظلم

  علشان يعدي النور،
  يكلم ا!حساس

  ...يتي بيوم كاھابدأ ح
  كان العزيز خناس
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  ٢٧٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  باع بايدوا الشعب
  باعھم 4رخص ناس

  :لكن قلوب الناس تصرخ
  !!حتى كرامة العبد تنداس؟؟

  اشكي لمين يا خلق
  ما الكل باع الناس
  لكن دى غلطة مين
  مين عين النخاس
  شارك وقول الحق

  ما الحق مھما انداس
  قادر لوحدوا بس يكسر النخاس

  ويھز عرش ليه بناه علي ا4نفاس
  عروش الظلم خيبه ملھش أساس لكن

  أول ما يعلي الصوت ويحبس ا4نفاس
  يرجع يطاطي الوغد والنخاس

  ....... بعد اللي قولتوا
  فھمت و� اقطع الكراس

  مدام العقل ساكن في كل عقل ورأس
  بلدنا يومھا يطول متعرف الحراس

  لو حتى جحافل خلق من كل حدب وناس
  الرأسوس#حنا فيھا يكون وطنيه عليه تغطي 

  تحجب دا فيھا الشمس لوحتي فوق الرأس
  والحل فيھا بسيط امسك في أيدك فأس
  تضحك  أليك أرضھا وتنبت وتتباس
  درس وعلم بلدك ما العلم في الكراس

  ما قلھا زمان المصري ودق بيھا أجراس
  علشان يقول للناس دون حضرتك علشان تنور رأس

  ما الجھل ديه كاس بيشربو النخاس
  يا ولدي امسك فأيدك فأسونصحتي ليك 

  واوعا تسيب من يدك الكراس
  ك وبكل عقل ورأسيمصر ھتعلي ب

  ما بلدنا درة شرق ولؤلؤة ماس
  ھقفل خ#ص دلوقت جروحي في الكراس

  لكن سامحني يا ولدى
  شيلتك ھمي وتعبي
  .. علشان تكون نبراس

  تاخد بسبب العلم في الكراس
  "عمك عباس"
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  ٢٧٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  )كونداCاشق االفرعون الع(أحمد حسن عطيتو 
  أھواك بغداد - ٤

 أمل عروبة احتPل بغداد رثاء
  

  أھواك بغداد من ال5روح إل5ى ال5ذات
  

  أھ555واك بغ555داد م555ن دجل555ة إل555ى ف555راتِ   
  

  أھ5555555واك ب5555555دٍم ين5555555زف ل5555555ذكراك
  

  أھ5555واك ب5555دمع يقط5555ر م5555ن ال5555ذات ِ  
  

  رع ٌ ينب5555ت !حيائ5555كي5555ا ليتن5555ي ف5555
  

  ُيعي55555د ل55555ك ِ بس55555مًة مات55555ت لفق55555دك ِ  
  

  ي555555555ا درة الش555555555رق آه لفرق555555555اك
  

  م555555555ن ذا يف555555555ك إلي555555555ك قي555555555ديك ِ  
  

  تخاذل العرب  ، حتى ع5ن  ش5كواك
  

  ينظ5555ر إلي5555ك القل5555ب وال5555دمع أھ5555اتِ   
  

  يجرف جبال الحزن والغ5در بال5ذات
  

  ي55555555555ا أرض الراف55555555555دين ويح55555555555اكِ   
  

  �ب55د أن يخ55رج زرع55اً ف55ي ص55حراك
  

  عظ5555يم الش5555ان يعي5555د نض5555راكِ بط5555لُ   
  

  يمزق صحفاً فيھا خطاياك....يمحو
  

  ويفھIم الخطIَب مIIن كIان للخطIِب لمIIاحِ   
  

  ويعشق الدمع من كان للدمعِ  أفاق
  

  أراك كم55وج البح55ر س55يخرج لنج55داك ِ  
  

  يط555رد مع555ه ك555ل نتئ555ًة ف555ي حص555اك
  

  ي555555ا ح555555دائق باب555555ل أي555555ن باني555555ك ِ  
  

  ي5555اتئ يج5555دد في5555ك دمع5555اً لماض5555يك
  

  أم ذب55555555ح قاني55555555كِ  أك55555555ان ص55555555داماً   
  

  لق5د س5اء قاني5ك...مثل خراف العي5د
  

  حتى كرامة العرب ذبحت فIي أراضIيكِ   
  

  ي555ا أرض الراف555دين يحمي555ك باري555ك
  

  f في5555555555555ك ش5555555555555أن لماض5555555555555يك ِ  
  

  م555ن مقت555ل حس555يُن ب555ارت أراض555يك
  

  ف55555ي ك55555رب#ء دم55555ه ك55555ان يجزي55555كِ   
  

  يقضى على كل نبٍت حتى رواسيكِ 

  فھل.....فھل

  كفھ55555ل س55555تنجى الي55555وم م55555ن لي55555
  

  غي55555555555555ر رب الع55555555555555زة محي55555555555555كِ   
  

  
  

  )كونداالفرعون العاشق اb(أحمد حسن عطيتو 
  مصر العبور - ٥

 أمل نصر تاريخ مصر فجر
  

  وسط العذاب كده ليه دنيتنا وخدانا
  جوه السحاب والليل ما تريھا نسيانا

  ا فكراناأمتي يعدى نھار والقيھ
  ترسم بلون الورد دنيتنا ومنانا
  أملي الوحيد تنشال ألمي وبلوانا

  ويعود ألينا النصر من بعد ضحايانا
  تعبت قلوب الخلق من كتر شكوانا

  ده عدو ملھوش وعد و� حتى في أمانه
  والضعف مھما حل امتنا قويانا
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  ٢٧٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  والقدس راجعه في يوم لو حتى بدمانا
  دم يعطر ارض أجدادنا وسمانا

  من يوم م قامت حرب برزخنا وقنانا
  عرف العدو الدنس ضربتنا وقضانا
  ويومھا وقع فورا علي كل فرمانا
  كان السادات البطل إمامنا وحمانا
  حتى في بيتھم قال كلمتنا نفذانا

  ويومھا حس العدو بضعفه وقوانا
  قوه كتبھا الجند بدمه  جوانا

  كان السادات البطل إمامنا وحمانا
  لصعب اتخذوا برزاناحتى القرار ا

  حرب وس#م خضنا مھي سينا جوانا
  زى الفؤاد في الجسم بيضخ في دمانا

  حب وحنان وعشق بيجرى جوانا
  مھى رمل وجبال وبحور راسخة في وجدانا

  رجعت ألينا الحرة ديبه وعطشانه
  روحنا إليھا تھفھف يسبقھا وجدنا
  جھد وعزيمة ودم وعيالنا فقدانا

  طايانادفع بروحه الشعب تمن خ
  وھدفنا كان السلم بقوه حميانا

  س#م في روحه العدل والعدل ده منانا
  ويومھا قال العرب فعلتنا خيبانا

  رد التاريخ
  بالقول آه عملوا في جو�نا

  م#قي الرد في قضيه خسرانا ...... طبعا
  والرد جوانا ........... والرد جوانا

  يصرخ مكان الحل في نصر قوانا
  جع ارض علي كل جبھانانصر ير .... نصر

  لكن كعادة العرب ندموا علي إذانا
  ......... بعد ما ضاع الوقت وازداد لنا ھوانا

  
  

  )كونداالفرعون العاشق اb(أحمد حسن عطيتو 
  راح أكيد - ٦

 أمل تضحية عروبة حلم وصف
  

  بأي5555555دْ  راح أكي5555555د حنش5555555يل
  

  طوب555555555ه ون555555555رد الوعي555555555دْ 
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  راح أكي5555555د حنش5555555يل بأي5555555دْ 
  

  طوب555555ه ف555555ي بني555555ان جدي555555دْ 
  

  راح نش55555ق الفج55555ر نوص55555لْ 
  

  يض555حك لن555ا الص555بح الس555عيدْ 
  

  ھم55555ه عالي55555ه أديھ55555ا طايل55555ة
  

  ل55555و دا ص55555بح نقلبھ55555ا عي55555دْ 
  

  راح أكي5555555د حنش5555555يل بأي5555555دْ 
  

  قطن5555555ه ونض5555555مد م5555555ريضْ 
  

  جرح555555ه ين555555زف ك555555ل ي555555ومْ 
  

  ج555رح ك555ان م555ن غي555ر ل555زومْ 
  

  ح55555ه ب55555دءه م55555ن س55555نينْ جر
  

  ج55555رح غ55555ائر ف55555ي الي55555دينْ 
  

  إس555555555رائيل كان555555555ت كي555555555انْ 
  

  وتكتبل5555555وا يم5555555وت زم5555555انْ 
  

  يطانْ زى نبت55555555ه م55555555ن ِش55555555
  

  وس555ط حق555ل ف555ي ي555وم وب555انْ 
  

  دم ين5555555زف مھم5555555ا ين5555555زف
  

  كلن555555555555ا س555555555555د ال555555555555ودانْ 
  

  والطبي555555555555ب ا4مريك555555555555اني
  

  راح يقط5555555555555555ع للكي5555555555555555ان
  

  وإحن5555ا اض5555عف م5555ن زم5555انْ 
  

  حت555555ى كلم555555ه ملين555555ا ش555555انْ 
  

  ه منش555يل س555#ْح◌ْ ط555اب ولي555
  

  حت5555ى ش5555بر ف5555ي ي5555وم و�حْ 
  

  يبق55555ي أحس55555ن م55555ن س55555ماحْ 
  

  ل555555و دم555555ار حنق555555دھا ن555555ارْ 
  

  ھ555555ي موت555555ه مف555555ي ف555555رارْ 
  

  ھ55555555555و دا نع55555555555م الق55555555555رارْ 
  

  كلن55555555555ا ف55555555555دى المك55555555555انْ 
  

  الل55555ي أس55555رى إلي55555ه زم55555انْ 
  

   الحبي5555555555ب خي5555555555ر ا4ن5555555555امْ 
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  )كونداالفرعون العاشق اb(أحمد حسن عطيتو 
  جبال الذھب أوطاني - ٧

 حضارة تاريخ وطن أسوان فوص
  

  أسوان تتحدث عن نفسھا

  أن5555555ا والح5555555ق أس5555555واني
  

  س55555مار البش55555رة أغ55555واني  
  

  بم5555555دد ال5555555ذھب بالم5555555اء
  

  ب55555أعتى الص55555خر بني55555اني  
  

  حبانى المولى أوطاني

  أنا والحق أسواني

  ول5555ون البش5555رة أش5555جاني
  

  مار يس555555حر الغ555555انيس555555  
  

  قل55555وب المس55555ك أوط55555اني
  

  ب5555555#د ال5555555ذھب إي5555555واني  
  

  بقل555555555ب أص555555555لد ف555555555انى
  

  ب55555أعلى ص55555وت إنس55555اني  
  

  أنا والحق أسواني

  فم55555ن والخل55555ق يعل55555وني
  

  وص55555خري س55555اھر دان55555ى  
  

  فل5555555ي والح5555555ق كس5555555بانٌ 
  

  تغط55555ى ا!ن55555س والج55555ان  
  

  وتس55555مع ن55555بض أب55555داني
  

  ص55555وت الص55555خر لجب55555انِ   
  

  أنا والحق أسواني

  ح555555اني تراب555555ي مھج555555عٌ 
  

  ونيل55555555ي قاس55555555ي ب55555555انى  
  

  عل5555ى الش5555طين عمران5555ي
  

  وآه م555ن ش555مس أس555واني  
  

  ب555555#د ال555555ذھب أوط555555اني
  

  ويج55555رى الني55555ل جري55555اني  
  

  في ليلة برد وھوائى

  ب555555#دي ط555555اب مس555555كنھا
  

  وط55555555اب ك55555555ل س55555555اكنھا  
  

  أي5555555ا منجين5555555ا تحفظھ5555555ا

  

  بكث55555555ر الخي55555555ر اف55555555دانى  
  

  أنا والحق أسواني

  ف55ي أعل55ى النھ55ر أوط55اني
  

  وط5555انيفھ5555ل ف5555ي مث5555ل أ  
  

  ب#د الذھب أطنان

  ف5555ردى بص5555وتك الح5555انى
  

  أيوج555555د مث555555ل أوط555555اني؟  
  

  أنا والحق أسواني

  تھ5555555ب ال5555555ريح عاتي5555555ة ً
  

  وتھن5555555و ح5555555ين تلق5555555اني  
  

  وت55555أتى الس55555حب بالم55555اء
  

  لتمل555555ئ ج555555وف أجن555555اني  
  

  أنا والحق أسواني

  كلؤل5555555ؤ بح5555555ر أروان5555555ي
  

  فتحم555555ى جب555555ال ش555555امخة  
  

  عروس صيف أشتاني

  وك555ل غزات555ي ق555د رحل555وا
  

  فجم555555ري ح555555ارق ف555555اني  
  

  فأرض5555555ى ح5555555رة دوم5555555اً 
  

  ول5555555و غزاھ5555555ا نعم5555555ان ِ  
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  س555555ينذر ح555555ين ينويھ555555ا
  

  وي555555درك ص555555لد أوط555555اني  
  

  أنا والحق أسواني

  أت55555ذكر كس55555رى إن ج55555اء
  

  بج55555555يش مھل55555555ك ف55555555اني  
  

  س55555تاتى علي55555ه أوط55555اني
  

  ببح555555ر الرم555555ل كس555555باني  
  

  سيغرق مثل ھامان ِ 

  فج555يش الف555رس والش555ام ِ
  

  غريق5555555555أً يص5555555555رخ اQن  
  

  لحق أسوانيأنا وا

  ف55ي أعل55ى النھ55ر أوط55اني
  

  س5555أحمى ت5555راب أوط5555اني  
  

  فطفل الجبل أسواني

  فل555555555ي والح555555555ق أث555555555ارٌ 
  

  بك55555555ل القط55555555ر أف55555555داني  
  

  ف555555أحمس ح555555ين أزمت555555ه

  

  بك5555555ل جروح55555555ه أت55555555اني  
  

  ف555555رب الع555555زة أعط555555اني

  

  ق555555555#ع ا4رض ال555555555واني  
  

  ف55555يعلم أحم55555س  الف55555اتح
  

  عظم55555555ة أرض أوط55555555اني  
  

  فھ5555ل ف5555ي مث5555ل أوط5555اني
  

  أطن5555555انيب5555555#د ال5555555ذھب   
  

  أتعل5555555م أن ل5555555ي ھرم5555555ا
  

  بص55555خر ا4رض أس55555واني  
  

  بن5555اه الج5555د عل5555ى أرض ٍ
  

  بأس555555فل قط555555ر أوط555555اني  
  

  فل55555ي والح55555ق أن ت55555دعى
  

  بھ555555رم المج555555د أس555555واني  
  

  ب#د الذھب أوطاني

  يج5555ئ الم5555وج م5555ن كيني5555ا
  

  لي55555درك ص55555لب 4وط55555اني  
  

  فل55و خ55ارت جب55ال الج55رف
  

  س555555تجد جي5555555اَف أبن5555555ائي  
  

  كأنه المانع الفاني

  مثل أوطاني أيوجد

  فل5555555و أث5555555رت كس5555555باني
  

  لعطش55ى القط55ر وس55وداني  
  

  أنا والحق أسواني

  وقلب5555555ي طي5555555ب ح5555555اني
  

  يس5555555يل النھ5555555ر يغرقن5555555ا  
  

  ليشرب قطر أوَطاني

  وأن55555ا ب55555الموت ملتح55555ف ٌ
  

  س555555555عيٌد أن555555555ى الف555555555اني  
  

  ويبقى المصر أوطاني

  عظيماً شامخاً باني

  أنا والحق أسواني

  ف55ي أعل55ى النھ55ر أوط55اني
  

  !مث555ل أوط555اني؟فھ555ل ف555ي   
  

  ب#د الذھب أطناني

  ف555555رد بص555555وتك الح555555انى
  

  أتت5555555رك مث5555555ل أس5555555واني  
  

  أنا والحق أسواني

  جبال الذھب أوطاني
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  )كونداالفرعون العاشق اb(أحمد حسن عطيتو 
  ةھي فكر - ٨

 حلم مستقبل تعاون مصر نصيحة
  

  ط555ول م555ا قلب555ك جن555ب قلبـ555ـي
  

  مصــــ55ـر تص55بح ف55ي ازدھ55ارْ   
  

  ھ555ي فكـــــ555ـرة ح555ب كـ555ـانت
  

  قلبھـتا بيشــــــــ5ـع نــــــــ5ـارْ   

  

  ن555ار تنـــــ555ـور عقـ555ـل نايـ555ـم
  

  �نتصـــــــــ55ـارْ ام55ش بتح55رق   

  

  حـــ55ـروفھا أفل55ه ةھ55ي فكــ55ـر
  

  جــــــــ5ـوه منــھـ5ـا اعتـــ5ـذارْ   
  

  ـ555ـل حاجــ555ـهاعت555ـذار عل555ي ك
  

  ما البــــــــــ5ـلد ص5بحت دم5ارْ   
  

  وكنــ555ـا �زم ةھ555ـي فكـــــ555ـر
  

  حتى بيھــــــا نشيل غبـــــ5ـارْ   
  

  
  ما الزمان بعد ما سبنا
  جاب فوقينا كوم ترابْ 

  
  وحن5555ا حتـــ5555ـى منتفضنــــ5555ـا

  

  سلبـــــ55ـوا من55ا ا!زدھــــــ55ـارْ   
  

 
 وقلنا فيھا كـل شئ ةھـي فكر

  ماضي زاھــر كـل شئ عن
  ةبس بكر

 كـان سـرابْ 
  

  ةولعطشنـــــا شوفنا بكــــــ5ـر
  

  كانوا بركه في وسط نــــــ5ـارْ   
  

  والصحــــاري وارض قاحل5ـة
  

  دا طريقنـــ55ـا �زدھـــــــــــ55ـارْ   
  

  سبني أكــــــرر مھما أكــــرر
  

  كلمه تحمــــــل !عـتــــــــذارْ   
  

  ـــ5ـايمكن اشفي غـــ5ـل فيــــــ
  

  أو أح55س بذنبـ55ـي نــــــــــ55ـارْ   
  

  نار بتحـــــرق مش تنـــــ5ـور
  

  ك55ل فاس55د كـــ55ـان وســـــــ55ـارْ   
  

  كــــان خسيس بسكتنا أص5بح
  

  زى س555يد وحنـــــ555ـا فــــــ555ـارْ   
  

  جــــد قـــــدره ةھــــي فكــــر
  

  تعـــ555ـدى بينــ555ـا �نكســـــ555ـارْ   
  

  
  محنا أمه صلبه باقيا

  عالمنا حتى زاللو 
  

  وخدھــــــا مني ..ة ھي فكــر
  

  نـــ55555ـار تطف55555ىأو دا س55555بھا   
  

  طـــــول ما قلبك جنب قلبـــي
  

  مصـ555ـر تص555بح ف555ي ازدھ555ار  
  

  
  !ةھي فكر
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  )أسوانلي(لPه اأسامة جابر حسن عبد

  في مطلع البدر -١
 سراب نور حلم حب غزل

  
  ناؤفي مطلع البدر كان لقا

  ضياءنا كان الظ#مُ 
  حدث لنا كان السكوتُ 

  !! وكأننا لم نلتقِ 
  لم يجرح أحٌد مننا 
  عفاف أبھي صمتنا

  ظل ونية ليلنا
  والبدر ھائم ٌ فوقنا
  بالدمع أمطر حبنا

  يا لرقة قلبه
  ھاشقَ خرج في صمت ٍ عِ أ

  !! كم كان مجروحا ھناك
  هِ أسر ظل وحيدَ 

  من دون قلب حبيبْ 
  واQن حموا ذات البريق تعيده

  وكأنھا رسم ٌ لوجه حبيبةٍ 
  كظل ينظر للترابْ 

  كسرابْ  هبحثا علي
  مدْ  البحرِ  كم من موجِ 

  عسى أن يكون في البحث جدْ 
  وحيدْ  لك d يا قمرٌ 

  في السماء أسيٌر تضيء للناس قلوبھمْ 
  !!  دْ وأنت معتم القلب وحي

  
  

  )أسوانلي(لPه أسامة جابر حسن عبدا
  كيوبيد   -٢

 ضياع غدر حب فشل وصف
  

  عندما  الحبُ  هُ المسكين قتلَ ) كويبيد(
  !! )سيزيف(حملَ الصخوَر عن 

  !! على أن يحمل َالحب اختار أن يحمل الصخورَ 
  !! للص ٍ وترك الحبَ  ه ُ للبشرِ خان وعودَ 
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  /صار الم#ك الطفل ذا ا4جنحةِ 
  شيطاناً له قرنينْ 

  السأم أو أصابهُ  بَ عِ تَ  هُ لعل( 
  !! أيقن أن � مكان للحبِ ُه لعل( 

  
  
  
  

  )صنحور(حمد بكرى خليل أأمل 
  قصـيدة عـن خليـل هللا -١
 إيمان قخ&أ قدوة معلم مدح

  
  مـ555ـْن خــلــ555ـيِل d نعـ555ـرف ْ

  

  دائـــم5555ـاً حســ5555ـن الحـ5555ـوار ِ
  

  حـيـ55555ـَن عــ55555ـاَد وســألـ55555ـوه
  

  صــ5555ـدھم دوَن اصــطبــ5555ـار ِ
  

  ثـ5555ـم قــ5555ـالَ لــھ5555ـْم جمـ5555ـيعاً 
  

  اســألـ5555ـوا الَصـن5555ـم الكبـ5555ـيرْ 
  

  إن555555ه قــ555555ـْد َفَعــ555555ـلَ ھــ555555ـذا
  

  الــفــ555ـعل وا4مـ555ـر الخطـ555ـيرْ 
  

  سألـــــ55555555ـوا ا4وثــَــ55555555ـانوا
  

  وا4صنـَـام إن كـان5ـوا َيعـ5ـونْ 
  

  فـــأجــابـ55555ـوا قـ55555ـد عل55555ـمت
  

  أنــھــ555555555ـم � ينــطـقــ555555555ـونْ 
  

  أف :قـــ5555555ـالَ إبـــَراھيـــ5555555ـم
  

  لعــقــولـكـ55555555ـم السقــي55555555ـمة
  

***    ***  
  فــأتــ55555ـي نـ55555ـمرود يسـ55555ـعي

  

  وبــطــانتــ55555555ـه اللئـــيـ55555555ـمة
  

  ــ555555ـيا حـــرقـ555555ـوهقـــ555555ـال ھ
  

  اشعــ5555ـلوا نــ5555ـاراً عظيــ5555ـمة
  

  دبـــ5555555ـر الكــ5555555ـفار أمــ5555555ـراً 
  

  وقــضــ5555ـي الـرحم5555ـن أم5555ـراً 
  

  نعمــ5555ـت المــ5555ـولي تجــ5555ـلت
  

  فــ55ـي ربـ55ـوع الك55ـون خي555ـراً 
  

  قــ555ـال يـ5555ـا نيـ5555ـران كـ5555ـوني
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  فـــوقـ5555ـه بـ5555ـرداً ويـســـ5555ـراً 
  

  فــ555555ـإذا النـ555555ـار ســـ#مــ555555ـا
  

  ذا الكفـــ55555555ـار حـــ55555555ـيرىوإ
  

  ويفــوح شـ5ـذاه ف5ـي ا4رج5اء
  

  بيــ55555ـن النــ55555ـاس عــِـطـ55555ـراً 
  

d فــ5555ـاَق بسـ5555ـمQا ُWيـمــ5555ـ  
  

  إيــمــانـ5555555555ـاً وطـــھـــ5555555555ـراً 
  

  فــلـ55555ـرب الكـ55555ـون حمــ55555ـداً 
  

  ولــ55555ـرب الكـ55555ـون شــك55555ـراً 
 

  
  

  )صنحور(أمل احمد بكرى خليل 
  الندم -٢

 عذاب حب وعد ذكرى وصف
  

  ذك55555555555رت أنھ55555555555ا يوم55555555555ا ستص55555555555بح ذكري55555555555اتْ 
  

  ھيھ555555555اتْ  ول555555555ن يبق555555555ى للقل555555555م س555555555وى كلم555555555ةً 
  

  وھ5555555ا أن5555555ا ھن5555555ا وح5555555دي ف5555555ي وحش5555555ة الظ5555555#مْ 
  

  وال55555555ورق وا4ق55555555#مْ  ك55555555ل ال55555555ذكرياتِ  أحض55555555رتُ 
  

  4كتبھ5555555555ا كلم5555555555ة ح5555555555ق م5555555555ن القل5555555555ب للقل5555555555مْ 
  

  ن555555555555دمت أش555555555555د الن555555555555دمْ أعلنھ555555555555ا ب555555555555دموعي 
  

  أعلنھ555555555555ا وق555555555555د س555555555555لبت روح555555555555ي الي555555555555ومْ 
  

  أعلنھ5555555555555ا ول5555555555555ن ي5555555555555رى جفن5555555555555ي الن5555555555555ومْ 
  

  أعلنھ5555555ا ول5555555م أج5555555د م5555555ن أطل5555555ق علي5555555ه الل5555555ومْ 
  

  م55555555ري وم55555555ا في55555555هِ عُ  أقس55555555مت أنن55555555ى س55555555أھبهُ 
  

  أقس555555555مت انن555555555ى سأص555555555بح أم555555555ه ب555555555ين يدي555555555هِ 
  

  ترك55555ت نفس55555ي أغ55555رق ف55555ي دوام55555ة ٍ اس55555مھا ح55555ب
  

  وطلب5555555555ت النج5555555555دة مم5555555555ن ل5555555555يس ل5555555555ه قل5555555555ب
  

  ولمس555555ة أنامل555555ه عل555555ى جبين555555ي هُ تَ عش555555قت ص555555م
  

  حبين55555555555ياوھ55555555555ى تق55555555555ول  عش55555555555قت دمعت55555555555هُ 
  

  ن55555555555ار حب55555555555ي وھ55555555555ا ھ55555555555و الي55555555555وم  يخم55555555555دُ 
  

  يخم555555555555دھا برم555555555555اد دمع555555555555ي وس555555555555ھد قلب555555555555ي
  

  !! تعج555555555ب أن ك555555555ل العش555555555ق أص555555555بح ذنب555555555يأو
  

  واQن أغل555555555555ق الص555555555555فحة وأس555555555555دل الس555555555555تارْ 
  

  أتوق5555555ف ع5555555ن الع5555555زف وأقط5555555ع جمي5555555ع ا4وت5555555ارْ 
  

  اQن أص55555555555555555بح ش555555555555555555وقي م555555555555555555ن ع555555555555555555دمْ 
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  م5555555555555555وعي غارق5555555555555555ة بك5555555555555555ل الن5555555555555555دمْ اQن د
  

  طع5555555555555ن قلب5555555555555ي بس5555555555555#ح اس5555555555555مه الغ5555555555555درْ 
  

  وأن5555555ا ب5555555دمعي مازل5555555ت ابح5555555ث ل5555555ه ع5555555ن ع5555555ذرْ 
  

  الحقيق55555555ة الكامل55555555ةْ  ولWس55555555ف ل55555555م أج55555555د غي55555555رَ 
  

  عنھ55555ا وتركتھ55555ا كامن55555ةْ  الحقيق55555ة الت55555ي أعرض55555تُ 
  

  ھائم55ةْ  هِ نفس55ي ب55ين أحض55انِ عنھ55ا وترك55تُ  غفل55تُ الت55ي أُ 
  

  !! ولكن55555555555ى اعل55555555555م أنھ55555555555ا ليس55555555555ت النھاي55555555555ةْ 
  

  أتمن55555555555ى أن يك55555555555ون ھ55555555555ذا وھن55555555555ا مرس55555555555اياو
  

  س5555555555555555555أقف أم5555555555555555555ام عاص5555555555555555555فة الن5555555555555555555دمْ 
  

  وأخ5555555555555رج نفس5555555555555ي م5555555555555ن حال5555555555555ة الس5555555555555أمْ 
  

  ةْ س555555555555555أعلنھا أمام555555555555555ه وض555555555555555حكتي عالي555555555555555
  

  !! أن5555ا ناھي5555ْة◌ْ  وسأص5555مدُ  س5555تندم وتطل5555ب الس5555ماحَ 
  

  قف55555555ي أيتھ55555555ا الع55555555ين ع55555555ن ال55555555دموع البائس55555555ةْ 
  

  ق55555555ف أيھ55555555ا القل55555555م ع55555555ن الكلم55555555ات الھاجس55555555ةْ 
  

   ق55555555555555ف أيھ55555555555555ا الج55555555555555رح ع55555555555555ن النزي55555555555555فْ 
  

  وق5555555555555ف أن5555555555555ت ع5555555555555ن نظ5555555555555رة التزيي5555555555555فْ 
  

  ق555555555555555ف أيھ555555555555555ا العق555555555555555ل ع555555555555555ن الش555555555555555للْ 
  

  !! إل5555555ى ا4م5555555لْ  أعلنھ5555555ا غي5555555رت اس5555555م القص5555555يدةِ 
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  ٢٨٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  سحر الخيال ونبع الدرر...  ديوان البحر ا�حمر
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  سحر الخيال ونبع الدرر...  ديوان البحر ا�حمر
  
  

  ومكـــــ55555ـانْ  ق55555ديما ف55555ي زمـــــ55555ـانٍ 
 

  كـــــ555555ـانْ و...  وأصب555555ـح...  ص555555ار
 

  المــــــ5555ـرجانْ  أرضَ  كـ5555ـتب الت5555اريخُ 
 

  بنص55ر شـــــــ55ـدوانْ  وش55ّعت ص55فحاتهُ 
 

  البح5555ر ا4حــ5555ـمر لــــؤلــ5555ـؤة ا�ن5555امْ 
 

  بالت55555ـيجانْ  عـــــــــ55555ـروس مرص55555عةٌ 
 

  ا4كــ555555555ـوانْ  تنــــ555555555ـيرُ  شمــــ555555555ـسٌ 
 

  وبح555ر يتغن555ى بس555حره الكــــــــ555ـروانْ 
 

  ـــ555555555ـنانْ ناســـ555555555ـھا كــــ555555555ـرم وحأُ 
 

  تحتضـــ5555555ـن الغــــ5555555ـريب بأمــ5555555ـانْ 
 

  يط5555ل البح5555ـر بعي5555ون وحسبــــــ5555ـانْ 
 

  !! ي555ا بـ555ـلد الشجعــــ555ـانْ ...  يــ555ـردد
 

  وألــ55555555ـوانْ  ألــــ55555555ـوانٌ  أسماكــ55555555ـهُ 
 

  الجـــ555555555ـنانْ  وبـــ555555555ـه خـــــ555555555ـيراتُ 
 

  !! م5555ا أجـــ5555ـمل بحــــ5555ـر ا4حــ5555ـ#مْ 
 

  ـ55555555ـتانْ البســ نعــ55555555ـيمِ  وسحــــــ55555555ـرُ 
 

  تھ555وى الوجـــــــ555ـدانْ  عبي555رٍ  ھمس555اتُ 
 

  عـــ555ـوانْ ح555ب ا4 وتھم555س باعتــ555ـابِ 
 

  الريحــــ555ـانْ  تعش555قُ  ھفــ555ـوات نس555يمٍ 
 

  !! بح5555ُر الخل55555وِد م55555ا ط55555ال الزم55555انْ 
 

  
  "ناھد سيد مصطفى"ق الطر ةشاعركلمات 
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  ٢٩٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  البحر ا5حمروصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  مصطفى محمدناھد سيد 
  )َرَمُق الحياة(

  أنا للظــBِم كـــبرِق الُحِســـــامِ 
  بعلــمي علــــيِه أنـــيُر المــكانْ 

  عشـــقُت الكـــــBَم بوحي القلمْ 
  وأھوى الرسوَم بـذي وا=لوانْ 

  أنا كالطـــير الشادي الحــــزينُ 
  بغدر الليالي وجــرح الـــزمانْ 

  وئامْ أحب الســـBم أحــــب الـــ
  أحُب القصــــــيَد وُكلي حـــنانْ 

  أدعــــو J بحســــِن الخــــتامْ 
  وتسرى الخطى بھدى الرحٰمنْ 

د وحممحمد محمد أبسمه 
J عطا  

  !يعاديني اليأس و تصاحبني القناعة
  !تقاتلني ا=حزان و سBحي الشجاعة

  تنساني ا=يــــــام و$ أنسى غــــدرھا
  ـــــيش في طــــــاعةو بذكــــر J أع

  ةْ دايما ظاھر هودـموج         ةْ اعرـــأنا جھاد الش  جھاد يحيى عبدالمنعم محمد
  ةْ ادرـــرامج نــتقديم ب         ةْ فلة حافلــفي كل ح

  ! ةْ ركن الثقافة الغامر         ةْ في اتحاد أنا شاغل
  فيض با,حساسأ  سارة السعيد شرف سعد

  !قلب نابض بالحياة يلد
  عيوني بھا الحزن البعيد
  أستمد العبر بكل الحواس

  !أعشق التاريخ وأحب كل الناس
  جيت أغني غنوه صغيوره... أنا سموره السنيوره   سمر سعد عادل محمد

  عن نفسي كده وصف وصوره
  واجتماعية بدرجة مھوله... دايما بضحك دايما مرحة 

  بسمع وبطبطب وحنونه
  بحس معاكي بأمومه يقول... كل ما حد كده يعرفني 
  وممكن امثل والعب كوره... بكتب وبلحن وبأغنى 

  !!وناخد مع بعض أجمل صوره... حوذ إعجابكم أأتمنى 



  سحر الخيال ونبع الدرر... البحر األحمر ديوان   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٢٩١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  

  )تكملة(البحر ا5حمر وصف مبدعى 
  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  ف***زاد ا,يم***ان.........  أحبب***ت رب***ى  نورا محمد جمعة محمد
  

  ش****ق الق****رآنواع.......  اعم****ل لي****ومِ 
  

  و ا=وھ*****ام........... عادي*****ت يأس*****ى
  

  م***ن ا=ح***Bم........  ف***أنجزت كثي***را
    

  من الغردقة باعته تحية اقصد كلية التربية  يوسف فھمي ةھال
  جامعتنا جنوب الوادي ربنا يحميھا ليا

  ھالة يوسف ده اسمي ورسالتي كلمة اھيا
  في كنا فين قلت اعبر والتأليف ميزة فيا

  هاف المشروع وآثاره في صورة فنيفقلت أھد
  و سر النجاح بيقول على طول 

  إن التميز ده له أصول
  يابأساسه طاعة وا,تقان وما تنساش أنت وھ

  أتمنى تاخد كده بيھا هكلمة حكمة ھي نصيح
  وتفكرك دايما بيا هخفيف هوأكون عليك ضيف
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  ٢٩٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
 )َرَمُق الحياة(ناھد سيد مصطفى محمد 

  بركانلھيب نيران وحمم  -١
 أمل احتPل بركان عروبة حماسة

  
  انط555555وْت أي555555امي خل555555ف ال555555ردى والبھت555555ان

  

  تم555555زَق ال555555وتيُن ومض555555ى الزم555555اُن الَج555555اني
  

  � تطف5555555555ُئ ا4م5555555555واُج أھ5555555555والَ برك5555555555اني
  

  و� تخم5555555555د الرم5555555555الُ ني5555555555راَن أحزان5555555555ى
  

  !كين نيرانھ5555555ا حم5555555م؟؟فھ5555555ل تطف5555555أ ب5555555را
  

  م55555ن ج55555وف قلب55555ي وم55555ن أخب55555اء قيع55555اني
  

  ھم55555555ومي ف55555555ي ا4س55555555ى لھي55555555ُب ني55555555ران
  

  يل55555555555تھم أح#م55555555555ي ويفج55555555555ر أش55555555555جاني
  

  فالص55555خرةُ الص55555ماُء تعرفن55555ي وك55555ذا الحج55555ر
  

  تفت555555َت م555555ن دم555555وعي وض555555يق ِ ج555555دراني
  

  طَف555555555َح الكي555555555لُ م555555555ن ألم555555555ي وع555555555ذبني
  

  عن55555555دما رأي55555555ت أمت55555555ي بس55555555طو ع55555555دوان
  

  ج555555رح اض555555عفنىن555555اُر المآس555555ي  وعم555555ق ال
  

  ف55555555555أزفُر اللھ55555555555ب تنفيًس55555555555ا لوج55555555555دانى
  

  ف555555ي ا4ح555555#م أش555555باٌح ُتط555555ارُدني تق555555اتلني
  

  أع55555555555داءنا كغ55555555555در الظل55555555555م والش55555555555يطان
  

  مكث555555555ُت تح555555555ت رحم555555555تھم فل555555555ْم يب555555555الوا
  

  وبني5555555555555ُت أوھاًن5555555555555ا عل5555555555555ى أوَھ5555555555555اني
  

  آه  ٍلق5555555دس ِ الش5555555رق ي5555555ا َط5555555ه ي5555555ا م5555555ن
  

  س555555555ريت لھ555555555ا ف555555555ي رحل555555555ة الغف555555555ران
  

  اياھاآه وآه لق5555555555دس عربي5555555555ة راح ض5555555555ح
  

  م#ي555555555555ين م555555555555ن أطف555555555555ال ٍ ونس555555555555وان
  

  كش5555555555مير فيھ5555555555ا ال5555555555دمع ق5555555555ْد ف5555555555اضَ 
  

  م555555ن بط555555ش طغ555555اة وم555555ن بھت555555ان ثي555555ران
  

  و اندونيس555555555يا بھ555555555ا ا4جس555555555اد محترق555555555ة
  

  م55555555ن ظل55555555م أع55555555داء وبط55555555ش ص55555555ربان
  

  و تحي555555555555ا الفلب555555555555ين الت555555555555ي ص555555555555مدت
  

  ف55555555ي وج55555555ه الطغ55555555اة مل55555555وثي الودي55555555ان
  

  وال5555555روس عل5555555ى الشيش5555555ان ق5555555د ج5555555اروا
  

  لمين با4كف55555555انوغط55555555وا  ض55555555حايا المس55555555
  

  أننس55ى غ55در الزم55ان الج55ائر وم55رارة ا!نس55ان
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  ٢٩٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  آم نخف55555ى أھ55555وال س55555كوننا جبن55555ا بالنس55555يان
  

  آھاتي لم يسكنھا إ� شريد الثورة على البھتان
  

  ولھي555555ب أنف555555اس َيمَح555555ُق الُكف555555َر بالطغي555555ان
  

  ل55555ْم تنطف55555ئ نيران55555ي حت55555ى تل55555تھم وجن55555تھم
  

  ول555555و اجمع555555وا عل555555ى إرھ555555ابي وإذع555555اني
  

  ث5555ورتي الھيج5555اء حت5555ى نطھ5555رھمل5555ْم تخم5555د 
  

  م55555555ن دن55555555س العت55555555اه وم55555555ن ذل الھ55555555وان
  

  س555555ألت وحيرت555555ي م555555ا لھ555555ا ھداي555555ٌة أي555555ن
  

  !الجمي555555ع الجم555555ع وأي555555ن غ555555رة ا4ع555555وان؟
  

  كي55555555ف العروب55555555ة لملم55555555ت أذيالھ55555555ا وم55555555ا
  

  للمج55555555د أح55555555#م ف55555555ولى م55555555دبرا ف55555555اني؟
  

  أي555555555ن الس555555555يوف الض555555555ارية وص555555555ھيلھا
  

  !أي5555ن رم5555اح الح5555ق لترث5555ى عل5555ى ا4وط5555ان؟
  

  قل55555وب ا!ن55555س وارتض55555ينا الھ55555وان أمات55555ت
  

  !أم ذل ھوانن555555ا بس555555كون ظلم555555ة ا4ك555555وان؟
  

  ي5555555ا أمت5555555ى ي5555555ا أم5555555ة ا!س5555555#م تمس5555555كي
  

  بحب5555555ل d وتشبس5555555ى قب5555555ل ف5555555وات ا4وان
  

  ھي5555ا نعي5555د مج5555د الس5555رايا ونض5555رة البس5555تان
  

  ھي5555555ا لنقھ5555555ر خوفن5555555ا ب5555555العزم وا!يم5555555ان
  

  فلنص5555رف ش5555ظايا ش5555رھم م5555ن أفقن5555ا ال5555داني
  

  ح وتغ55555دوا با4م55555انيولنجع55555ل أيامن55555ا ت55555رو
  

  !أنعي555د مج555د أيامن555ا أم نبك555ى عل555ى م555ا فاتن555ا؟
  

  فكفان5555555ا آب5555555ار ح5555555زن ومن5555555ابع الطوف5555555ان
  

  آه وآه أمت555555555اه وحس555555555رتاه ي555555555ا إس555555555#ماه
  

  وا ح555ر قلب555اه م555ن ألس555نة ب555# ص555وت رن555ان
  

  آه عل555555555555ي آه ي555555555555ا لوع555555555555ة ا4زم555555555555ان
  

  آه آھ5555555555اتي آه حت5555555555ى الم5555555555وت يلق5555555555اني
  

  
  

 )حياةَرَمُق ال( ناھد سيد مصطفى محمد
  مناجاة الفقير التائب إلى هللا -٢

 ھدى فقر توبة اعتراف تضرع
  

  أن55555ا عب55555ٌد أس55555لمتني ذن55555وبي إل55555ى
  

  غف5555555وٍة فزع5555555ْت وج5555555وَه حي5555555اتي
  

  فف555ررت لكرم555ه مھ555رو�ً ُمْستس555لًما
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  ٢٩٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ووھب55555ُت للتق55555وى ب55555ذوَر غاي55555اتي
  

  للي5555555لَ إْذ أس5555555َدلَ س5555555تَرهُ أَن5555555اجى ا
  

  واغ5555رُق ف5555ي بح5555ر ٍ م5555ْن َعبَرات5555ي
  

  فھ555اج لھي555ُب ش555وقي ب555ين ج555وانحي
  

  ف555زاَد وھ555يُج جس555دي م555ْن وھ#ت555ى
  

  فلي555ت ال555رحيم يم555ن بعطف555ِِه ويخفـ555ـ
  

  ـ55555ُض ل55555ي الك55555ريم م55555ن زجرات55555ى
  

  ف55555الُعمُر يج55555رى وال55555ذنوُب تف55555يضُ 
  

  والقل5555ُب يمض5555ى وتھ5555يج نبض5555اتي
  

  وفخجل555555ُت نفس555555ي من555555ى تائب555555ة 
  

  وھ5555ج دبي5555ب قلب5555ي م5555ن ُج5555ذواتي
  

  فس5555ئمت ُ خطاي5555ا ال5555نفس عازف5555ة ً
  

  وتعب5555555ُت م5555555ن ذن5555555وب خل5555555واتي
  

  أن5555555ا المني5555555ُب بباب5555555ك والم5555555ذنبُ 
  

  س5555555ألُت عف5555555وك ع5555555ْن غف5555555واتى
  

  إن555ي س555عيُت المطل555بٍ ..فأن555ت العف555وّ 
  

  أنع5555555م عل5555555ى عب5555555دك ب5555555الخيرات ِ
  

  أن5555زلْ م5555ن الس5555ماء غيث5555ا ط5555اھراً 
  

  عسـ5555555ـاه يغس5555555لُ ذن5555555وَب ذات5555555ي
  

  ن ج55555وف ا4رض فج55555ر مائ55555كوم55555
  

  لعلھ555555ا تلط555555ف جم555555وع لوع555555اتي
  

  طرق55555ُت باب55555ك ي55555ا ك55555ريم ُتض55555رًعا
  

  فأن555555555ت العظ555555555يم ورب البري555555555ات
  

  اغف555555ر لعب555555د ب555555ات ليل555555ه باكًي555555ا
  

  وأمس5555555ى متوجًع5555555ا لص5555555بح آت5555555ى
  

  خلج55ات نفس55ي م55ن ذن55وبي ترتج55ف
  

  ف5555555افرجني بف5555555رح بع5555555د عث5555555رات
  

  أن5555ا الفقي5555ُر إلي5555ك المطي5555ع التائ5555بُ 
  

  ش555تكى م555ن غمرات555يانين555ى ت555ألم وا
  

ارح555555555م منيب555555555ا ج555555555اءك نادًم555555555ا  
  

  واحمي555ه م555ن مھ555ب ال555ريح الع555اتي
  

  أن5555ا المس5555كيُن ف5555ررت رب5555ى زاحًف5555ا
  

  فلج555أت بحري555ق لھ555ب م555ن زفرات555ي
  

  ت5555وبتي المزج5555اة مرتعش5555ة ًخائف5555ةً 
  

  مـــ555555ـن حاض555555ر ومس555555تقبٍل ي555555أتي
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  ٢٩٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  منتظ5555ٌر إحس5555انك ي5555ا س5555ندي ف5555ـقد
  

  مس55555ني الض55555ر ونفس55555ي ظ55555المتي
  

  ف555ي الف555ؤاِد توھج555تْ  جم555راُت ُحب555ك
  

  وم55555ا زال لھيبھ55555ا يح55555رق وح55555دتي
  

  فقد أتيت5ك ي5ا رح5يم مس5تطمًرا كرم5ك
  

  وج5555ودك فنزھن5555ى ع5555ن الموبق5555ات
  

  فُك55ْن ل55ي عون55ا ي55ا عش55قي وحبيب55ي
  

  وأعن55555ي بحب55555ك ف55555ي ُك55555ل ح55555ا�تي
  

  فأن5555ا العب55555ُد ال55555ذي أوبقْت55555ُه ذنوُب55555هُ 
  

  وأذلت555555555555555ه أوزارهُ ك555555555555555الغزواتِ 
  

  نش5وةً فأدخل في قل5ب عب5دك الي5ائس 
  

  وبلغ55555ُه محب55555ة َك55555ل م55555ا ھ55555و آت55555ى
  

  ف555555555امنحني الس555555555كينَة وا4م555555555انَ 
  

  ط55وال عم55ري  مؤمن55ا وح55ين مم55اتي
  

  إلھ55555ي دعــ55555ـوتك راجًي55555ا متوس#55555ً 
  

  مص555555دقا مس555555تحلفا بك555555ل اQي555555ات
  

  اش55كو إلي55ك ض55جيج آ�م55ي الملتھ55ب
  

  وم55555ن ل55555ي س55555واك أش55555كو آھ55555اتي
  

  جف555ت عي555وني عن555دما كث555ر بكاؤھ555ا
  

  اتْ م555555ن أدمع555555ي وجف555555ت القط555555ر
  

  !فھ55555ل ف55555ي عظ55555يم ٍعف55555وك قائ55555ل 
  

  !!!وھ55ل ف55ي جم55ال حب55ك م55ن كلم55اتِ 
  

  في55555ا ُھ55555داي ومرش55555دي � تخزن55555ي
  

  ي55555وم � تنف55555ع آھ55555اتي وحس55555راتي
  

  ام55نح ض55عيَفا ض55اعت ْقوت55ه حس55نات
  

  توفى كيله وارفع فقيًرا في ال5درجاتِ 
  

  
 

 )َرَمُق الحياة( ناھد سيد مصطفى محمد
  قلت في ھواكي - ٣

 انتماء وطن حب مصر مدح
 

  بُِحبٍك أنا دوبت قوام
  !!يـا سحر حنانك.. وعشقتِك

  غنيتلِك نغم ا4نغام
  وعزفت بدقات قلبي ألـحانِك
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  ٢٩٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ھويتِك وعشقتِك بجنون
  وعشقت حّيلك وجنانـك

  حبك أحيا ا4بدان  وعجزنا
  عــــن وصف غرامـك

  
  ****** 

  اشتقت ... بغيابي عنِك يوم
  وما قدر أعيش من دونـِـك

  حبيتك يا نبع ا!لھام
  واتغزلت في شھد عيونــِــك

  َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌حبيتك يا وطن ا4وطان
  واتمنيت من ربى يصونـِك
  أديتِك من نھر الوجدان

  احســاس حي يموت في غصونك
  ھواكى ومسك البستان

  جدد لنـــــا شمس ظھـورك
  ديتك حب وأشعارأھ

  تتغّنــــــــى بصفــــو بــحوِرك
  ... متسّجل…  ده تاريخك عبر ا4زمان

  !!يا ضّي سطورك
  

*** ***  
  أھديلك زھو ا4لوان

  واشــــــھد لك عز جـدودك
  أقطف لك زھر وريحان
  يا عظمة ورد خـــدودك
  بواديكي عاش ا!نسان

  وحضارتك سابقة وجــودك
  اتمنيت يا حبيبتي أكون

  ي9اكي وجنب أبوابكو
  اتمنيت من رب الكون

  مموتش إ� في حضن تراِبِ◌ِ◌ِ◌ـِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ك
  يا حبيبتي يا أم ا4مجاد

  يا مصــــــر يخليكى 4حبابك
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  ٢٩٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 )َرَمُق الحياة( ناھد سيد مصطفى محمد
  حبي لمصر - ٤

 انتماء وطن حب مصر مدح
  

  أنا ف5ي حب5ك ي5ا مص5ر يام5ا غني5تْ 
  

  !!ومھما كان عمــري ما اشتكيتْ   
  

  عم55ري انت55ى مصــــ55ـري حي55اتي
  

 حبيـ555ـتْ أن555ا وطنــــــ555ـي اللــــ555ـي   
  

  اف555ي قلبـــــــ555ـي وعنّي555 مصــــ555ـر
  

 وطنــ55ـي اللـــــ55ـي في55ـه تربيــ55ـتْ   
  

  عش5555ت فيــــــــــ5555ـه وكبــــــ5555ـرت

  

 ـــ555ـا مش555يتْ وعلــ555ـى أرضـــ555ـه أن  
  

  حب55ـي عمـــــ55ـري م55ا أنس55اكي ي55ا
  

 مھمـــ555ـا رحـ555ـت ومھمـ555ـا جيـ555ـتْ   
  

  بدمــ55ـى أف55ديكي يــــــ55ـا وطنـ55ـي
  

 بــــروحـــ5555ـي مــــ5555ـا اھتميـــ5555ـتْ   
  

  عايشـــــ55ـه جــ55ـوه قلب55ـي يانتــ55ـ
  

 وبحبــــ555ـك أنــــــ555ـا ارتـــــ5555ـويتْ   
  

  دايمــ55ـا باشتـ55ـاق ل55ك يــ55ـا مص55ر
  

  قينــــ555ـي ليكـــــ555ـي حنيـــ555ـتْ وت#  
  

  

***  
  

  ك55555ل فجــــــ55555ـر ي55555وم جــــــ55555ـديد
  

 بحب55ك اكتــ55ـر مـ55ـن اللــــ55ـي ف55اتْ   
  

  س555555ماكي عش555555قت أرضــــــ555555ـك
  

 بأعشـــ555ـق كـــــ555ـل الذكـــريــ555ـاتْ   
  

  الل555555ي بتفكــــ555555ـرني بيكــــــ555555ـي
  

  وتخلينــــ55ـي أعيــ55ـش جنــــــ55ـاتْ   
  

  دايمـ5555555ـا ـىيخليكــ5555555 ربــــــ5555555ـى
  

  ويحم555ى أرضــ555ـك والسمـــ555ـواتْ   
  

  يحميكــ55555ـي م55555ن كــــــ55555ـل ش55555ر
  

 وم555ن جميــــ555ـع المشكـــــــ555ـ#تْ   
  

  ش55555555عبك ھــــــ55555555ـو الكــــــ55555555ـرم
  

  ني5555ـلك شريـ5555ـان الخـيــــــــ5555ـراتْ   
  

  حبــــــــ5555555ـك ھــــ5555555ـو ا4مـــ5555555ـل
  

  وانت555ى معايــــــ555ـا كـ555ـل ا4وق555اتْ   
  

  
  

 )َرَمُق الحياة( حمدناھد سيد مصطفى م
  أوعى تنام وتسيب روحك ل~وھام - ٥

 أمل كفاح صحوة إنسان نصيحة
  

 أوعى تنام وتسيب روحك لWوھامْ 
 مھانْ  ل عقلك حدد ھدفك ھت#قى نفسك غيرشغ( 

 احلم فكر بالمستقبل خطط لحياتك بأمانْ 
 لعملك راعى ضميرك عبر ا4يام ھتبانْ  سعىا

  أھدافك بس#مْ  شق طريقك بأديك ھتحقق
  ابني الحاضر والمستقبل وانسي زمانْ 

  حدد وقتك أوعى تسيبه ھو كرامة ا!نسانْ 
  فاوض في حياتك ما تخفش وأوعى تكون زى الولھانْ 
  اسعى لخطة من غير صدفة بكل مشاعرك والوجدانْ 

 عال حقيقية مش ك#مْ اصقل مھاراتك قدراتك أف
 وبكده أنت الكسبان ھت#قى نفسك مش ندمانْ 
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  ٢٩٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 دايما في نجاح وتميز وبجد ھا تنول اھتمامْ 
 قدراتك ھا تنول كل تقدير واحترامْ  حقق ذاتك نمى

 ھا ت#قى طريقك كله أمانْ  خطط دايما للمستقبل
  اوعى تنام وتسيب روحك لWوھامْ 

 لWوھامْ  اوعى تنام وتسيب روحك
  
  

 )َرَمُق الحياة( ھد سيد مصطفى محمدنا
  ك أثـنى النجـــــم والقلــــــموعلــــي - ٦

 )لدكتور سيد كاسبلمھداة (
 حب استفادة قدوة معلم مدح

  
  والقلـــــ5ـمُ  وعلـــيَك أثـنى النجـــــمُ 

  

  روِف والكـــــرم ِ يا صاحَب المعـــــ  
  

  تعداد شيم النـــــاس أنت جمعـــَتھا
  

  يا ُمحســـــــَن ا4عـــمال ِ والكـــلم ِ  
  

  تندى بريـــحِ  الــــورد ِفي عظـــم ٍ 
  

  والــــزھُر مـــنك يغــــاُر في النعم ِ   
  

  لlنس كــــــنت بفضلِ ربك قائــ5ـداً 
  

  عظ5مِ إل5ي ال فسارتْ دت الُعلـــوَم قــُـ  
  

  فالحب ينشــــــد في ھ5واَك قص5ائدا
  

  يواري ثــــ5ـورة ا4لــــــ5ـمِ  شعــــًرا  
  

  والناي يعـــزُف فوق أعتاب الرب5ي
  

  والطيُر تصــــدُح في ســـما النـغم ِ   
  

  نور العلـــوم لك انحـنى في ھيـــبة
  

  يا مشعـــــل ا4نـــــوار في الظلــم ِ   
  

  جد دون5تلك في الحياة صـحاف مـ
  

  والخير فيھا بحـار فاقــــ5ـت الديـ5ـم  
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  محمود عطا هللابسمه احمد محمد 
  كان من اKول -١

 كبرياء حب رفض فراق عتاب
  

  يكان من ا4ول ترجع تبك
  يكان من ا4ول تبكى وتحك

  راجع تانى بعد غيابْ 
  ايزني ارجع أعيش في عذابْ ع

  � يا حبيبي قلبي نسيكْ 
  و من حبك قلبي تابْ 

  أنت ھاجرت....أنت بعدت
  خليت حبك لّيا سرابْ 

    يكان من ا4ول ترجع تبك
  يكان من ا4ول تشكى وتحك 

  أنا زمان صبرت عليك  
  ما كنتش أشوف غير بس عنيك 

  جرحني ك#مك دبحني غرامك 
  فجأة نسيت لمسه أيدك

  أنساني مش ھرجع تانىروح و
  أنا ندمت كتير عليك

  يكان من ا4ول ترجع تبك
  يكان من ا4ول تشكى وتحك

  ما تزعلش منى لو قلت أنى نسيتك
  بعد ما عشت سنين في عمري حبيتك

  ندمى عليك � ھا يغير جرحى فيك
  و � ھا يغير قلب اللي نسيك

  سيبنى في حالي يا ريت تنساني
  يصورتك خ#ص راحت عن بال

  دلوقتي تبكى عليا تترجى فّيا تحن لّيااى ج
  !!بيت نى حإ� يا حبيبي انسى 
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  محمود عطا هللابسمه احمد محمد 
  النھضة جاية -٢

 قوة حلم نھضة مصر مناجاة
  
     هآه يا ب#دي الجميل 
  هآه يا حضارتنا ا4صيل 
  فيكي      هللي كل نسم يا
  تدفينا ده انتى امتنا  

  شبابك ھو حياتك    
  وجيل ورا جيل بيساعدْ 

       هعلشان تبقى قوي
  ويتحقق مستقبلك الواعدْ 

  هآه يا ب#دي الجميل 
  انتى في دمى وروحي   

  وكل كلمة بقولھا ليكي
        هي# يا نھضتنا الجايّ 

  شبابنا ھياخد بأديكي
          إحنا جيلك إحنا 

  اللي عاشقين ترابك إحنا
  حابين حياتك وروحك    
  ونموت ونضحي عشانك

  هآه يا ب#دي يا جميل 
  دي النھضة مستنيه              

  هھمتنا وأيدينا القوي
  نزرع ونصنع بأدينا       

  هو� حوجه لب#د أجنبي
  إحنا بشبابنا الجامد       

  هھنرفض أي معونه دولي 
                ي# نبنى وطنا 

   هالحري يي#  نبن
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  ٣٠١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  جھاد يحيى عبدالمنعم محمد
  بحبك يا مصر -١

 انتماء مصر حب اعتراف رسالة
  

  بحبك مھما أشوف منك
  بحبك حتى لو مش من سنك

  عيوب بخبيھا يإن شفت فيك
  و بعمل نفسي ناسيھا
  قالوا بتحبھا على إيه ؟

  :قلت
  دى بلدي بـــــحبھــا

  عشان اتولدت في أرضھا
  قالوا ھو أنت بس اللي عشت فيھا

  ما كلنا مولـــدين فيـھا
  قلت البلد دى مشفتش زيھا

  ولو رحت غيرھا ھا تعرف قدرھا
  يامـا جم عليھا جيوش و جيوشْ 

  حالفين يغيروا في الوشـوشْ 
  ناويين يھدوا  أرضھا

  يكسروا حلمـھا عايزين
  و ھي لسه في عزھـا
  مقدرش حد يھزھـا

  عشان كده ھافضل أحبھا
  أشرب من نيلھا
  وأعمر أرضھا
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  ٣٠٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  سارة السعيد شرف سعد
  أنين البحـــــــــــــــــــــــــــــر -١
 حلم أمل استفھام شوق بحر

  
وأنت تنظر إلى  يداك في جيوب سروالك، وأنت واقٌف كأني أرى الشمَس في المغيِب، أراكَ 

تترُك كل من حولك  أتمنى لو أكوُن بجانبك، أراَك تنُظر إليه بتعمق كأنك تناجيه، البحر،
أراك وأنت تنظُر إليه كأنه  كأن الشمس تغرب في عينيك، وتنُظُر إليه كأن العالم بين يديك،

ماذا تقول له وماذا يقول لك؟ أشعر بخفقان  أسأل نفسي في ماذا تفكر؟ ،يأسرك يمتلكك
أحّس  أنظر إليك بتأمل وأنت تنظر إلى البحر بتأملك، قلبك وھو ينبض بكلماٍت � أفَھُمَھا،

تتخلى عْن كل شيء  أّنك تخلُع ثوَبَك وتلبُس ثوًبا آخراً، أحّس أّن كل شيٍء بداخلك يتحرُك،
أراك في صورتك  ٍ◌ ت#مس شعرك، تنھداتك مع كل ھمسِة ريح في ھذه اللحظة أسمعُ 

الحقيقية أراك دون تجمل أشعر كأن موَج البحِر جزٌء منك، تقلباته ھي تقلباتك كأّن كل 
لو تعرف كم أشعُر بك وأنت ھكذا كأّنك تقول للبحر أن  موجٍة من موجاته تعبر عنك،

أراه . ت#طمھا الرياح وا4مواج يبتلعك ويأخذك لعالمه الخاص دون خوف، كأنك ورقة
أشعر كأن  أراك وأنت ھكذا، وأمواجه ت#طم الصخور وتفتتھا كأنھا تّفتت قلبي معھا،

دوما  يا من زدت شوقي وجنوني وجعلتني أرغبُ  روحي تخرج من جسدي وتذھب إليك،
  .أْن أحيا داخل عينيكْ 

  
  
  
  

  سمر سعد عادل محمد
  نور المصطفى -١

 قدوة قخ&أ إسPم مصطفىال مدح
  

  أتي555555ت فھ555555لَ علين555555ا الض555555ياءُ 
  

  ي55555ا م55555ْن أھ55555دتك لن55555ا الَس55555ماءْ   
  

  أن5555555ت ن5555555ور ف5555555ي الس5555555ماء ْ
  

  وف5555555ى ا4رض عف5555555ة ٌونق5555555اء ْ  
  

  أن55555555555ت س55555555555يد المرس55555555555لين
  

  أعظمھ555م وأن555ت أعل555ُم العلم5555اءْ   
  

d ي55ا جمي555ل الوج555ه ي555ا رس555ول  
  

  ي55555ا ص55555احب المج55555د والع55555#ءْ   
  

  ي55555ا مبش55555َر الم55555ؤمنين بالجن55555ة
  

  ومن55555555ذر الك55555555افرين ب55555555الب#ءْ   
  

  أنزل5555ك رب5555ك رحم5555ة للع5555المين
  

  وس55555ببا ف55555ي ھداي55555ة العق55555#ءْ   
  

  ح5555555ررت العبي5555555د المظل5555555ومين
  

  وحرم5555555555ت قت5555555555ل ا4بري5555555555اءْ   
  

  فلحس55ن ش55يمك أيھ55ا المص55طفى
  

  ش555ھد بحس555ن أخ#ق555ك ا4ع555داءْ   
  

  ي555555ا أفض555555ل الع555555المين كلھ555555م

  

  أرس5555555لت ب5555555الخير والرض5555555اءْ   
  

  رحم55555555555ة d عل55555555555ى نب55555555555ي
  

  مي5ع ا4نح5اءجنشر ا!س5#م ف5ي   
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  ٣٠٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  سمر سعد عادل محمد
  موقف أبكاني -٢

 غناء فراق جرح بكاء وصف
  

  عص55فور بيش55كى ع55ايز وليفـــ55ـه
  

  بيغن55555ي بيبك55555ي ع55555ايز يش55555وفه  
  

  وع بتج5ري م5ن كت5ر خوف5هو دم
  

  4ن نفس555555ه قلبــ555555ـه يشوفــ555555ـه  
  

  قربت منه سألت ليه
  ســــابك وليفك وھـــــان عليه

  رفـــــرف جناحـــــــه ومـــــال عليه
  عـــــــزف أنيــــنــــه مــــــا بيـــــــن أديــــه

  نـــــــزلت دموعـــــــي عشانه تجـــــرى
  غنى تانـــــــــىبـــص لدمـــــوعـــــي و

  عصفــــــور أضحكني مــــــــــــرة
  !ومــــرة أخـــــــرى ابكـــــانى 

  
  

  سمر سعد عادل محمد
  الباثواى - ٣

 تخطيط استفادة ياباثو علم مدح
  

  ب555555اثواى أن555555ا بديل555555ه ص555555وتي
  

  وسلوكـــــ55555ـي إداري ومعرف55555ي  
  

  جرب حقق أح#مك
  باثواى طريقه أدامك

  ده كتي55555ر م العمـــــــ55555ـر فاتن55555ا
  

  وإحن55555ا م55555ا عملنــ55555ـا حاجــ55555ـه  
  

  جينــــــ555555ـا ننم555555ى مھارتنـــ555555ـا
  

  ج5555555ايين نحقــــ5555555ـق ذاتنــــ5555555ـا  
  

  علمن555555ي أفكـــ555555ـر ف حياتـ555555ـي
  

  واخط55555555ط لط55555555ـريقي اQت55555555ـي  
  

  وأنف555555ذ كـــــ555555ـل مھماتــــــ555555ـي
  

  ـــ55555555555ـور ف انج55555555555ازاتيوأطــ  
  

  علمنا نكون أيد واحده
  دايما مترابطين

  علمنا نواجه ا4زمة
  بس#ح فكره متين
  بس#ح فكره متين

  ب555555اثواى أن555555ا بديل555555ه ص555555وتي
  

  ادارى ومعرف5555555555ي وس5555555555لوكي  
  

  ج55555555555رب حق55555555555ق أح#م55555555555ك
  

  ب5555555555اثواى طريق5555555555ه ق5555555555دامك  
  

  جرب حقق أح#مك
  باثواى طريقه قدامك
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  نورا محمد جمعة محمد
  هيني لسانمن سيعط -١
 توبة جزاء خوف ندم تضرع

  
  أص555555َدَر المولــ555555ـى بياَن555555ه

  

  أيــ5555ـن ان5555ت  ي5555ـا ف#َن5555ْة ؟  
  

  افتحــ555555555ـوا ديـــوانھـــ555555555ـا
  

  وانظ55555روا ف55555ي ك55555ل خاَن55555ةْ   
  

  موق5555555ف ٌص5555555عٌب رھي5555555بٌ 
  

  اســ5555ـأل الـل5555ـه ا!عانـ5555ـَْة◌ْ   
  

  دنـــ5555ـو م5555ن الھ5555يح5555ين أ
  

  دون ستــ55555555ـر ٍ أو بطاَن55555555ةْ   
  

  يحــ555555555ـاكيني جھـــــ555555555ـاًرا
  

  كي555555ف أديتــ555555ـي ا4ماَنـ555555ـة  
  

  َم5555555ْن يجي5555555ب d عنــ5555555ـى
  

  م55555ن س55555يعطيني لساَنـ55555ـْه؟  
  

  
  

  نورا محمد جمعة محمد
  حلم الحياة   -٢

 حياة ترقب أمل حلم وصف
  

  حينما ننظر إلى الشمس عند غروبھا ما أروع ھذا المنظر
  ما أجمل الضياء عندما أراه وما أجمل رؤياه

  يغلق جفني... تغمض عيناي 
  !!أبدأ أح#م اليقظة أولھم حلم حياتي 

  يا ليتني ذات جناٍح أطيُر مساًء وصباحاً أرفرف وأطيرْ 
  لمأفرُش أح#مي على جناحي منذ متى وأنا أح

  وإلى متى أندم لفقد حلم حياتي
  علمت أنه من غير كفاح ِوتعٍب وشقاء لْم يتحقق الحلم والرخاء

  أغضُب حينما أتكلم عن الطيور
  /واخص ذكرا جناح ذاك العصفور 

  !!الذي انكسر فوق الغصون فلم يقدر على الطيْر 
  !!و� النزل ويردد ماذا أفعل ماذا أفعل ويدور ويدور ويدور 

  يندُم ا!نساُن على فقد حلم حياته ؟؟.. .أھكذا 
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  يوسف فھمي ةھال
  سر النجاح -١

 نجاح عزم كفاح طموح نصيحة
  

  خل5555555ى ا4م5555555ل دايم5555555ا مع5555555اك
  

  ده لس555555555ه ق555555555دامك أزم555555555اتْ   
  

  هح55555اول تع55555يش ب55555س اللحظ55555
  

  بإيم555555555ان بص555555555دق بأمني555555555اتْ   
  

  ض5555ميرك دين5555ك وطن5555ك يراع5555
  

  بال5555ك م5555ن الل5555ي ف5555اتْ  يوخل5555  
  

  اوع55555ى الھزيم55555ة تص55555ور ل55555ك
  

  ن5555ك خ5555#ص ض5555من ا4م5555واتْ إ  
  

  خلي55555ك ص55555احي لھ55555ا وحولھ55555ا
  

  دايم55555555ا بعمل55555555ك �نتص55555555اراتْ   
  

  رك55555ز ف55555ي ھ55555دفك وطموح55555ك
  

  فض5555555ي دماغ5555555ك م التفھ5555555اتْ   
  

  هنجاح5555ك ل5555ه ض5555ريب! اع5555رف
  

  والتزام55555555اتْ  هم55555555ع مس55555555ئولي  
  

  الغيھ555555555ا هالمس555555555تحيل كلم555555555
  

  ك كتي555555ر ع555555دوا عقب555555اتْ قبل555555  
  

  بقولھ555555ا ل555555ك هو ف555555ي النھاي555555
  

  أق5555555555555555555وى ا4دواتْ  هإن ا!راد  
  

  
  

  يوسف فھمي ةھال
  كلمة حكمة -٢

 نجاح تخطيط قرار حكمة  كلمة
  

  ع555555ايز تتحس555555ن ف555555ي حيات555555ك
  

  حاب55555ب تظھ55555ر وس55555ط الن55555اسْ   
  

  حات555555555كح555555555دد أھ555555555دافك طمو
  

  خط555555555ط لنجاح555555555ك بحم555555555اسْ   
  

  اع55555555رف ق55555555دراتك مھارات55555555ك
  

  للتوقي555555555ت خلي555555555ك حس555555555اسْ   
  

  و ب555555555دايلك دايم555555555ا ج555555555اھزة
  

  تنظيم55555555ك ليھ55555555ا ده أس55555555اسْ   
  

  خطط5555555ك متكامل5555555ة وش5555555املة
  

  اكتبھ55555555555ا ج55555555555وه الك55555555555راسْ   
  

  التأجي5555555555555ل ابع5555555555555د عن5555555555555ه
  

  يكفين5555555555ا ش5555555555ر الوس5555555555واسْ   
  

  ع الطاع555555555ة واظ555555555ب دايم555555555ا
  

  م5555ا تخل5555يش عاص5555ي مقي55555اسْ   
  

  ك في55555ه م55555رآةو إن ك55555ان عمل55555
  

  اس555555555تغفر وارج555555555م خن555555555اسْ   
  

  مجھ5555555ودك ومع5555555اه إخ5555555#ص
  

   راح تبق55555ى م55555ن خي55555ر الن55555اسْ   
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  شجرة الحياة...  ديوان بنھا
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  ٣٠٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  شجرة الحياة...  ديوان بنھا
  
  

  بنو بنھا
  

4رِح ف4ي عَ  م4انِ ـ4ـُبناةُ الص2   ھِد الز2
  

  َيط44وُف بروِض44ھْم ِعل44ُم الَمع44اني  
  

  اَج ِعل4مٍ ـ4ـبيَحِة تُد في الَص4ـــِ يولّ 
  

  نارِة ف4ي الَمك4انِ ــ4ـَ وُيمسي كالم  
  

  ياـ44ـود يحــــ44ـولي44د ش44بلھا المعھ
  

  على ھذى العق4ول وذي الجن4انِ   
  

  أميُر العرِش َش4ب2 عل4ى الترق4ي
  

  وانِ ـــــ4ـوٍد أو تـــ4ـم2 ب� ركھَ ـــف  
  

  اديـ4ـب�ِد ل4ه ُتنـــ4ـمال الـــــفأع
  

   لس4انِ قاِل ب4�ــ4ـيٌح في المَ ــَفص  
  

  سطرُت المجَد في ُصبِح الّتح�دي
  

  انِ ــــ4ـُد الزمـوزانْت ما فعل4َت ي4  
  

  )ب44ـبنھا(وا ـــــ44ـأق44ولُ لفتي44ة ُرفِع
  

  ن زاَد شانيـــتعالوا فانظروا م  
  

  ول أبقىـــــذا القــــأن ھ سُيعلمُ 
  

  !!يانِ ـــِ َغِم القـــَعلى ا5َياِم من نَ   
  

 
  "مصطفى أحمد ثابت"و" العمر العس9 "الطرق  ىشاعركلمات 
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  بنھاوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

  حمد محمد الناديأ
ال(   )السندباد الرح>

  كم من الشعراء يبكوا بشعرھم 
  وكم أناس يبكوا بسبب جھلھم

  !فما لھا من دنيا بھا جاھل عليم
  الجاھل يبحث عن جھل أكثر،
  والعالم يبحث عن علم أكثر، 

  !!ھم يبحثون عن اغتنام أكبروكل
أحم**د محم***د عبي***د محم***د 

  راضي
  )نبض الحياة(

    مزجت بالدم المخـضب ذاتي
  ودرجت عـلى التـلذذ بأنـاتي

    وعندما أُرديت قـتيB تلملمتُ 
  وذھـبـت إلى مديـنة المعاناتِ 

    ولمست ببـناني أطـراف ليلٍ 
  زاغت أعيـنه وامـتnت با]ھاتِ 

    كِ وغرست بأرض الفؤاد أشوا
  مسموم الَعَبراِت والِعباراتِ  وردٍ 

ريھام حسن إب*راھيم عل*ى 
  ------  جدوع

  J محمد اشرف ةمن
  )أسطورة الحياة(

  ... بحث عن أسطورتي وأشكو في رحلتي ما أعانيه أ
أطوف أرجاء الغابات ليB باحث*ة ع*ن الض*وء لعل*ى أج*ده ب*ين 

  !مساءطيات العبارات التي اتلوھا على أنغام قيثارة في ال
  !فاسمعوا غنائي الحزين
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  )السندباد الرحَّال(أحمد محمد النادي 
  حب يحتضر -١

 قلب ألم فشل حب وصف
  

  حُب بقلبي يحتضرْ 
  !يا إلھي أين المفْر؟

  ؟...؟  ولما...كيف
  كيف يكون الحب دائما باحتضارْ 

  ليك يا مستتر خلف الجدارْ لما أنادي ع
  ليس 4يام الھوى في قلبي انتصارْ 
  ليس في حياتي إ� ذكرى للمرارْ 

  حٌب يحتضرْ 
  حٌب يريد الخروج
  إلى الحياة يعود

  أنا أموت من الھوى
  ومع حبيبي لَي الدوا

  لكن حبي بدماء قلبي قد ارتوى
  يترعرُع لكنه

  في الخفاء ينتظر يستتر
  عن جميع البشر

  ؟ب يحسأما لديك قل
  أما لديك عين ترى

  !! ؟ أني أحبُ 
  
  
  )السندباد الرحَّال(أحمد محمد النادي 

 تركت الشعر -٢
 ھروب قلم دنيا شعر ورق

  
  يشعر ةلملمت أوراقي واعتكفت عن كتاب

  أغلقت قلمي وابتعدت عن فكري
  وًيا لجرحيفلم يعد الشعر مدا

  بعدما كانت ا4فكار تسرقني
  عن دنيا الواقع وفي الخيال تغرقني

  فأنا اQن  ـــ في الواقع ـــ  أعيش وحدي
  وقد ولى9 عني قرطاسي وقلمي
  بعدما ول9ت ا4فكار عْن رأسي

  وتزاحمت داخلي المشاكل وھمي
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  بعدما كان شعري فياًضا لفكري
  صار شعري خالًيا منه إسمي

  بعد رثائي بعد مدحي بعد َغَزلي
  بعد ھجائي في الظلم ونقدي

  Qراء ٍوأناس ٍ تحيط بي
  أصبحُت مشغو�ً بأن أرضى بما يحدُث لي

  فھموم الحياة أصبحت تقلقني
  وإن تركتھا يوما سوف تحرقني
  فانا انتظر حبيباً سوف يأخذني
  وإلى دنيا خيالي سوف ُيرِجُعني

  والى ورقي وقلمي سوف يرشدني
  وف يخرجنيومن مشاكلي س

  أنا لست بالسلبي و� با4ناني
  بل إن ھمي وجرحي قد آذياني

  لكني سأعود 4يامي
  وما كان وما مضى من حياتي

  
  
  )السندباد الرحَّال(أحمد محمد النادي 

  بداياتي - ٣
 أمل حياة إمرأة حب قلب

  
  ي55ا نـــــ55ـورا ط55ل بحي55اتي.. . حي55اتيت.. . تحي55اتي

  

  تحي5555ات الھ5555وى تھ5555وِىِ◌ عل5555ى برك5555ان آھ5555اتي
  

  ذكراتي/تزيل الدمع عن عيني وتمحو كل ھفواتي
  

  أن5555ا ف5555ي الح5555ب مول5555وٌد ح5555ديث العھ5555د بالذات5555ِـي
  

  أن555ا ل555م أع555رف العش555ق فم555ن كان555ت عشيق555ـاتي
  

  أك5555ن غيوم5555ا ق5555د ذھب5555ت وام5555تWت بنظراتِـ5555ـي
  

  اٌر لخطواتــــــ55555ـيفل55555يس لھ55555ن ف55555ي قلب55555ي آث55555ـ
  

  ولك555ن أن555ت ي555ا حب555ي ب555دأتي ش555ق حجراتــــ555ـي
  

  ب5555دأت ش5555ق أخ5555دوٍد ل5555ـم ي5555نھج بأُخـراتــــــ5555ـي
  

  ول5555م تتب5555ق ظلماتِـــــــ5555ـي.. . طري5555ٌق كل5555ه ن5555ور
  

  فتجھ5555555زي لتخوضــ5555555ـي معرك5555555ة لتنجيـتــ5555555ـي
  

  وفك55555ي قي55555ود الظل55555م لتحري55555ري وتحريــ55555ـري
  

  ار تفكي5555555ريفأن5555555ا سجـــــــــ5555555ـين 4فكـــــــــ5555555ـ
  

  وتل55555ك قي55555ود ق55555د زادت ففكيھ55555ا وفكـــينـــ55555ـي
  

  أزيل55555ي ك55555ل عالق55555ٍة بأفكــــــــ55555ـاري وتك55555ويني
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  وك5555وني أن5555ـت ل5555ي حب5555اً وم5555دعاة لتقويمـــ5555ـي
  

  أزيل55555ي ك555555ل ش555555ائبة بتك555555ويني أحبـــــــــ555555ـيني
  

  ليب55555رح قلبـ55555ـي ا4ح55555زان وليغل55555ق زنازينـ55555ـي
  

  وكونــ55555ـي أن55555ت لـــ55555ـي س55555جناً وضمـــــ55555ـيني
  

  ويص5555بح قلب5555ك الس5555جان رفق5555اً ي5555ا زنازيــنــ5555ـي
  

  أري55555د القل55555ب ممل55555وءاً بأفراحـ55555ـي فزيديــ55555ـني
  

  ونس55555يني ھم55555وم الھج55555ر ض55555ميني أحبـــي55555ـني
  

  ول555555ى و�ُء العاش555555قين وترك555555وني ف#قــ555555ـيني
  

  أع555دي ك555ل أف555راح المحب555ين أع555ديھا و�قيــ555ـني
  

  أض55555يئيھا و�قي55555ـني. .. أض55555يئي ك55555ل ش55555معاتي
  

  يمنحن55ي ھ55دوء ال55نفس والل55ين ِ ي55ا ن55ورا س55وف
  

  وھي5555ا نط5555رح ا4ش5555واق ف5555ي أعم5555اق تك5555ويني
  

  فأن5555ا ج5555ريح بمعرك5555ة خســــ5555ـارتھا تنجينـــ5555ـي
  

  وول5555ي ك5555ل ش5555ئ ب5555ين الحـــــ5555ـين ِوالحـــ5555ـين ِ
  

  فأن5555ت بأخ5555دودك الب5555راق تنجين5555ي وتنسينـــ5555ـي
  

  وھيــــ5555555555ـا احمل5555555555ي ال5555555555درع والسـي5555555555ـف َ
  

  لتحمين55ي ... وخوض55ي أن55ِت معرك55ة ًم55ن ا4ح55زان
  

  أريــــــــــــــــــ5555555555ـد ع5555555555#َج أجنحتــــــــ5555555555ـي
  

  4غ5555دو أط5555ارد ا4ح5555زان وك5555ل م5555ن ي#قيــــ5555ـني
  

  وعزين555555555ي ع555555555ن ا!نس555555555ان م555555555ن حول555555555ـي
  

  ولتنث55555رين ورودا تس55555قط عل55555ى عينـــــــــــ55555ـي
  

  ولتبعثـــــ55555555ـي برس55555555ول ك55555555ي يبشرنــــــ55555555ـي
  

  ـيبنص55555ر ٍ لتحري55555ري آِت م55555ن محبــــــينـــــــ55555
  

  فأن555555ا ج555555ريٌح بمعرك555555ٍة مآســـ555555ـيھا تواس555555يني 
  

  تجف5555ف ك55555ل دمع5555اتي وب55555ا4حزان تدمينــــــ55555ـي
  

  ... إم555555555رأةفــھـــــــيـــــــــ555555555ـا ي555555555ا أجم555555555ل 
  

  !!ح5555ان ا4وان لWف5555راح ف#قـ5555ـيني وأس5555عديني 
  

  
  
  )السندباد الرحَّال(أحمد محمد النادي 

  تقــــــــــارب - ٤
 مناجاة بحث حزن حب فضفضة

  
  اعت555555555دُت أن أُفضـــ555555555ـي لغي555555555ري ب555555555أحزاني

  

  وأس5555555قط الـــ5555555ـھم ع5555555ن قلب5555555ي وأكتـــــ5555555ـافي
  

  !َم555555ْن دونـــ5555555ـك ي5555555ركن ل5555555ه قلبــــــــــــ5555555ـي؟
  



  شجرة الحياة... بنها ديوان   ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣١٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ويق55555555ذف الـــ55555555ـھم م55555555ن ذرات وجدانــــ55555555ـي
  

  م555555رأةإفتحمـلـتـــ555555ـي عبئـــــ555555ـي ي555555ا أجم555555ل 
  

  وتقبلـــــ55555555ـي طفــــ55555555ـ# لــــ55555555ـيس بأنــ55555555ـاني
  

  وارم ِ إل5555555555555555ـي9 بھم5555555555555555وم تمــاثـلـــ5555555555555555ـھا
  

  لتوجــ5555555ـدي من5555555ي رج5555555#ً ل5555555يس بأنـــ5555555ـاني
  

  أشكـــ555555ـو إلي555555ك م555555ا آل555555ت ب555555ه نفــســــــ555555ـي
  

  وم5555555ن لـ5555555ـي غي5555555رِك ي5555555ركن لـ5555555ـه قلبــ5555555ـي
  

  قلب55555555ي وروح55555555ي وعقل55555555ي ترن55555555و لرؤي55555555اك
  

  ياوص5555555555دري ملي5555555555ئ بأح5555555555ـزاني وش5555555555كوا
  

  بحث5555555ت ع55555555ن قلــــ55555555ـٍب كثي55555555را فل55555555م أج55555555د
  

  إ� لديـ555555555555ـك يــــ555555555555ـأسُر وجدانـــــــــــ555555555555ـي
  

  ولتبحثــــ5555555ـي أيض5555555ا ف5555555ي ي5555555ا ملــــيــ5555555ـكتي
  

  ع5555555555555555555ن ســ5555555555555555555ـرداٍب 4ســــ5555555555555555555ـرارك
  

  
  
  )السندباد الرحَّال(أحمد محمد النادي 

 أحببتك يا حب حياتي - ٥
 حياة أمل شوق حب مناجاة

  
  أحببت55555ـك ي55555ـا حـ55555ـب حياتـ55555ـي

  

  ومW555ت القل555ب م555ن ا4عمـ555ـاق ْ  
  

  أشتــ55555ـاق إلي55555ك يــ55555ـا حبــ55555ـي
  

  ھيـــ5555ـا فلتأتـ5555ـي دون رفـــ5555ـاقْ   
  

  ھيـــ555555ـا فاللـــ555555ـوعة تملؤن555555ـي
  

  ھيـ5555ـا لتف5555وزي دون سبــــ5555ـاقْ   
  

  فأن55555ا محبوســ55555ـك ي55555ا عم55555ري
  

  دون عتـــــــ555ـاقْ  عب555د مس555تعبد  
  

  أقـــ555555ـدم عمــ555555ـري وحياتـ555555ـي
  

  أق5555دمھا ف5555وق ا4طبـــــــــــ5555ـاقْ   
  

  فمتـــ5555ـى نت5555يقن يـ5555ـا عم5555ـري
  

  فك#م5555ي ص5555دق دون نفــــ5555ـاقْ   
  

  ولتعطـــ555555ـي قلبــ555555ـك ليديـــ555555ـا
  

  فوع555ودي ل555ك مھــ555ـر وص555داقْ   
  

  ھيـــ555555ـا فلتأتـــــ555555ـي سيدتـ555555ـي
  

  قْ أخطف5555ك فـــــ5555ـوق اQفـــــــ5555ـا  
  

  تيھــ5555ـي ف5555ي حبــ5555ـي وانفعل5555ي
  

  ك55ي تس55كن ف55ي قلب55ي ا4ش555واقْ   
  

  ي5555ا ُح5555َب أط5555ل عل5555ى ص5555دري
  

  مثـــ5555ـل أبي5555ات دون سيـــــ5555ـاقْ   
  

  م5555ن يقـــ5555ـرأ منھـ5555ـا يلزمن5555ـي
  

  فلترض5555ي يـــ5555ـا كــ5555ـل ا4ذواقْ   
  

  فأن55555ا محبوسـ55555ـك ي55555ـا عم55555ري
  

  فلتأتـــ555ـي مـــ555ـن دون رفــ5555ـاقْ   
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  )السندباد الرحَّال(أحمد محمد النادي 
  الحب يحيى بالفداوى - ٦

 حياة تضحية حب كفاح مناجاة
  

  سقيُت الورَد من سكر الشفاه ِ 
  فــذبل الورُد وتمنى النجاة

  فلُمت الورد َعن عجز التمني
  حتى الحياة

  هفراح الورد يبكي لي ِشكــايت
  ... جلسُت وفي عقلي سواُد وفي قلبي

  نجـاه
  أأنصت أم أسائله بكـــاه

  فراح الورُد يسرد لي حكـــــــايــــــــــا 
  وراح الذھُن ناسيا ســـواهُ  

  يقــــــــــــول الورد أن الحـــــب َ كأسُ 
  ورغُد العيش ِفي نبل الحياة ْ 

  وإني كلما صرت جمي# أخــــــــــاف
  دي الغ#ة ْ القطف من أي

  صحوت وقد صــــــــــادفت فتــــياً 
  قطفني مستعـــطفاً قلب الفتـــاةْ 

  أما الفتـــــــــــــــاه ف# تبــــــــــالي
  بروحي وإننـــي سر ھنـــــــــاه  

  أُقدُم أحـلـى أيــــــــــــــــــامي فداءً 
  فيسعد قلُب وتشقى لـــي حيـــاه

  ـــــــــــــاهشكرت الورد متمنيا  حي
  ولكن صادفني بالتوقف عن بكاه
  وقال انس مــــــــــــــا قد سردت

  واقطفني وسر بـــ# مبا�ةْ  
  فإن الحب يحيى بالفـــــــــــداوى

  ونبلُ العيِش في طلب الحياةْ 
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  )نبض الحياة( محمد راضيأحمد محمد عبيد 
  عزاء  -١

 عزاء وردة موت حلم كئيب
  

  ...مات َفي ھذا اليوم الكئيبْ 
  .. أكبُر مؤلٍف لWح#م

  ...تطاولت أعناقه حتى علت النخيلَ 
..وتھشمت رأسه حتى توارت تحت التراب ْ.  

  ...ما عادت ا4رض كما ھي
  ...وأصبح يھواھا الضبابْ 

  ...ما عاد بريق العيون ِ
  ،...قلب في اليوم العجابْ و� بسمة ُال

  ...كان يحلم بمملكٍة � تحكمھا الذئابْ 
  )...غوما(و� أساطيَر 

  ...وب#د ما وراء السحابْ 
  ...ذاَت يوٍم ترعرعت وردةٌ 

  ...نديٌة، وحيدةٌ، في ارض ٍ خرابْ 
  ...رآھا فارس ا4ح#م

  ...فقرر أن يرعاھا حتى الممات
  ...وتعاھدا إذا َفنَِي أحٌد قبل اQخر

  ...ھذه الب#دأن يكمل تحرير 
  !وأن يعلموا كيف تكون الثورْة؟

  !..في وجِه الك#بْ 
  وبعَد التحرر � يجزعوا

  ...من ْخيانة ا4حبابْ 
  ...فثًم نوٌر إذا توارت الشمسُ خلف السحابْ 

  � تجعل حلمنا صورًة تتراقصُ 
  ...داخل أعيننا

  ...ننظرھا وننتظر الشھابْ 
  ھيا نتحرك قبل أن يتوقف

  ...لصبُر عن النبض ِا
  ...وتغزونا جيوش ُ السراب ْ

  ويسحقنا الطغاة تحت أرجلھم
  ...مثل الذباب

  ...نعود ُ لكرتنا.. ونعود ُ
  ...نستسلم لWيام � نسالمھا

  ...ونقتل أنفسنا ونحُن شباب ْ
  ...فارس ا4ح#م مات بأح#ِمه ِ
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  ...وذبلت وردته من أثر العذاب ْ
  ...أقامت ا4فراح مأتم لھما
  ووقف النور أمامه ذلي# ً
  ...تحجبه ما عليه من ثياب ْ

  ،...لك مني دمعةٌ حارةٌ 
  !!ولك أيتھا الوردة عزاْء؟

  
  

  )نبض الحياة( محمد راضيأحمد محمد عبيد 
  معتقل -٢

 موت ذكرى وحدة حصار وصف
  

  .. سواءكلُ شئ ٍ أصبح 
  .. مات القلب ُوھو ينبض بالوفاءْ 

  .. وتبعثرت أش#ُء الجسد
  .. في جنبات الفضاءْ 

  .. حتى الدمع صار من ا4شقياء
  .. النفس أصبحت � تھوى الدنيا

  .. و� قتل ا4بريـــاء
  .. العقل محاٌط بسيوف ا4عداء

  .. تغـريَد كـل شـئٍ نسـَي 
  .. والنور الذي في السماء

  ... قـتــلىوآھـات الـ
  .. وابتسامة الغيداء

  وصوتھا المخمليh حين يشدو
  .. بأغانيَ عرجاء

  وعيونھا ا4شد وطأًة من النصل ِ 
  .. وثلج الشـتـاء
  .. وك#ب الصيد

 Xورشفة الشاي ..  
  .. وترانيم المساء

  .. وضحكة ا4طفال في وضح النھارِ 
  وزوجتي الملعونة 

  ... ولسانھا المذموم
  ... وَكرَم جدي

  .. وشجرتي المحبوبة
  .. وھمس الصبايا وقت السحر

  ... وحب الطفولة
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  .. وأّناة الحرمان
  .. وبكاء ابنتي في المھد
  ... وغياب أمي في الّلحد

  ..رغم أنّني صغير ٌ
  .. ولم أتعدى عقدين

  .. في سلم الحياة الكبير
  .. عقلي يحتضر
  .. قلبي يعتصر

  .. يستغيث ھنا ھناك
  .. في دنيا معتقل

  !!دنيا معتقل في
  
  

  )نبض الحياة( محمد راضي أحمد محمد عبيد
  دثريني  - ٣

 أمل جرح فراق حب مناجاة
  

  ُعدْ 
  ..يا قلبي الجريح ْ 

  ُعدْ 
  .. يا روحّي الذبيح 

  أبحري يا مراكب العشق ِ
  .. كي أستريح..إلى مدني

  .. أط#ل ماضّي الكسيحسأزيلُ 
  .. سأھدم معابد العشق والعشاق

  .. أقتلع جذوَر الشوق ِ وا4شواق
  .. وألعن كلّ دمعٍة في ا4حداق

  .. أنا القادم الجديد
  .. أنا العمر اQتي المديد

  ... في حلة جديدةٍ 
  .. وكل أيامّي عيد
  ... يا بھجة أمانيّ 

  .. يلوح طيفك من بعيد
  .. أقبلي � تترددي

  .. أنا أنا الوليدف
  .. دثريني بعينيك

  .. وأذيبي قلبا قد قُّد من حديد
  .. قد ذاق من الھجر واQسي العديد
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  ... واQن ھو لكِ 
  ...فافعلِي به ما تريِدين ْ

  ..... فأنا أنا القادم الجديد
  
  

  )نبض الحياة( محمد راضيأحمد محمد عبيد 
  على الطريق الترابي  - ٤

 حرية دنيا طريق تراب فجر
  

  .. على الطريق الترابي أمشي أنا
  .. ولو مشيت على ا4سفلت اتحرق

  .. حكومة واقفة
  .. ودنيا قاعدة

  .. والناس قدامي بتتشنق
  .. على الطريق الترابي أمشي أنا

  .. شايف الديمقراطية
  .. وبغني للبرالية

  .. ق ا4خضر دبلالور
  .. والعاقل اتھبل

  ھا تقولي تاني 
  .. نرجع للعلمانية

  .. على الطريق الترابي أمشي أنا
  .. الورق طاير من حواليه

  .. والبشاير ھا تيجي ميه الميه
  .. سمعت عن نظرية اسمھا العبث

  .. قال إيه الدنيا شوية ھبل في ھبل
  .. وتصرفات من غير وعي أو بلل

  .. ترابي أمشي أناعلى الطريق ال
  ... من غير كھربه

  .. أو طاقة شمس أو مغنطه
  .. حياتي ماشية

  .. وھا تفضل ماشية
  .. لحين ما يتقضي القدر

  ... على الطريق الترابي أمشي أنا
  .. النيل ھا يفضل مھما الناس

  باعت ميته
  !ياه؟..على الطريق

  .. عمال أدندن أدندن
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  .. وأقول ك#م ما يتفھمش
  اھمين بعضھو إحنا ف

  !؟لما الك#م يتفھم
  .. كلمه سمعتھا مرت عليه 
  يا بني إن ما كنتش ديب"

  فانھش زي الكلب
  "و ما تعمليش كبير وأسد

  على الطريق الترابي أمشي أنا
  واحد قالّي خلصت

  الك#م عمره ما يخلص
  طول ما القلب بيتحرق

  على الطريق الترابي ماشي أنا
  
  

 جدوع يريھام حسن إبراھيم عل
  أدمنت ھواه   -١

 عذاب فراق جرح شوق وصف
  

  أدمنت ھواه ُ
  عشقت فؤادهُ  
  ھويت جرَحه وعذاَبه ُ  

  أدمنت أوامره واستحكاَمهْ 
  عشقت تملكه وحبه وغراَمه ْ  
  !! يا ويلي من إدمانه   

  فھو يجرى في دمى
  يعتصر قلبي 
  نبض في شريانيي 

  يسلبني ٍارادتى
  يھز كياني يضعفني بحنانه 

  يحملني لسماء أح#مه يمطرني بمذاق معسول ك#مه
  يرويني من شھد أيامه

  يا ويلي من عشقه وغرامه
  يطل على نوافذ قلبي كالشمس بأسھمھا

  كالليل بنجومه كالبدر بضيائه
  يخطفني كفارس ٍ بجواده ِ
  يأسرني كملك في عرينه ِ 

  ي كمارد ٍ في مصباِحه ِ يحرسن
  !في فنجان قھوته ْ  يغرقني كقطعة ِ سكر ٍ
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 )أسطورة الحياة(شرف أهللا محمد  ةمن
  سيما سيما   -١

 أمل خبز حيرة دنيا سخرية
  

  سيما سيما
  ي# سيما  

  كله ھنا شغل سيما 
  مين ھا يخرج؟

  ين يصور؟م
  مين ھنا يبقى له قيمه؟ 

  مين ھا يعمل دور محامي؟
  مين ھا يمسك الحرامي؟ 

  مين ھا يعمل دور شاويش
  ...و� أقول  
  !!� مفيش 

  مش ھا نعمل دور شاويش
  ولو تقولي ازاي نعيش لو مفيش باشويش

  كل يوم باشويش كل يوم عا4فيش
  والمواطن حاله باطنْ 

  جوه قمقم جوه بيرْ 
  عالحصيرْ جوه عشه  

  وأتكرم أو فيه سرير ويا مله
  جنب قله و� زيرْ 

  و� أكله بكيلو لحمه و� يوم 
  ..ما شفش زحمه

  طابور طويلْ  و� يوم ف
  ما لقاش رغيف فإيده فحمه

  يوم يشوف جلسه فيھا المنولوجست و� حب ف
   ناس بترقص باللسانْ 

  !! وناس بترقص ھز وسط
  والعهو� حب يآخد له شقه فعز ما الدخيله 

  يوم فكر يا عيني أنه ممكن يخش قرعه و� ف
  ع البيبانْ  يوم تخبط جوه مصر ب أنت فجرّ 

  :كل يوم ھت#قي ألف
  !! حيرانمليون ... ألف إيه  

  ما كله سيما كله سيما كله ھنا شغل سيما
  !! مين ھيخرج مين يصور إنسان ف مصر بقاله قيمه
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  حلم ا�مس... ديوان حلوان 
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  حلم ا�مس... لوان ديوان ح

  
  

  !!خط9 الَزماُن رسالتي 

  إنXي أتيُت 4ُعلَن العھَد الَجديدْ 

  َعھُد الحضارِة والصناعِة والَحديدْ 

   :ھنا فأنا

  ُحلُم الَمساءْ 

  قد كنت مشفى للملوكْ 

  ُمذ َحل9 َضيُم الداِء َيرسُم في السماءْ 

  !! ُمستقب# وِعرا ُمخيفْ 

  عندي القصورْ 

  ا� بل لدي بناتھ

  والناصرُي بِعزهِ 

  !! َعروَسهُ  –وحدي  - ُت َعَقَد الَقراَن فكن

  ِمصُر الحديثُة من دمي

  من نبتتي الخضراِء أو تلك التي

  َصنعت يدي

  مھما ُھِجرُت فإنني

   دوما على عھِد الجدودْ 

  !! َسٌد َمنيعْ 

   :فــَسلو الليالي تجبكمُ 

  !! ُحلواُن في مصَر الحياةْ 

  
العمر "الطرق شاعر كلمات    "العس9
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  حلوانوصف مبدعى 

  
  

  ا�سم كامل
  توصيف النفس  )الكنية(

طالب4ة بالفرق44ة الرابع4ة بكلي44ة الفن4ون التطبيقي44ة قس4م التص44ميم   طاھر على حامدإسراء 
لھ444ا عدي444د م444ن ا�ھتمام444ات المختلف444ة .  ال444داخلي و ا<ث444اث

كالكتاب44ة والرس44م والتنمي44ة البش44رية، حلمھ44ا تك44ون مھندس44ة 
  ..مشھورة ديكور ناجحة و

أحيان4ا "بعنوان كتاب صدر حديثا لي مدونة علي ا�نترنت و
  " ...وأحيانا

 http://dr-esso.blogspot.com  
 وأيام**افك**رت كثي**را ف**ي معرف**ة نفس**ي واس**تغرقت اوقات**ا   إيھاب عBء محمد محمد

ل**ن يس**تطيع معرف**ة م**ا تكن**ه ذات**ه و$  ا,نس**ان إنفوج**دت 
م**ن الق**درات م**ا يف**وق لدي**ه  =ن**هيفع**ل  إنحت**ى م**ا يمكن**ه 

م*ن يبح*ث ع*ن "لذلك فأن*ا  حدود عقله المحدد بفكره الضيق
  !"نفسه دائما في أي زمان وكل مكان

شيماء عب*دالقادر عب*دالظاھر 
  محمد

  )شوھدت أمير(

أكنه من كلمات وأحاسيس ربما  ھذه تعبر عن ما أشعاري
عشت بعضھا وربما رأيت البعض ا]خر وا=ھم من ذلك 

يع أن أقول للعالم مازلت موجودة أعبر عن أستط أننيھو 
  تمجدك أو تكشفك كلماتيفھاأنا ذا  بلديوعن حال  نفسي

عب***دالمنعم محم***د مص***طفى 
  الفتوحوبأ
  )ا=ندلسي العائد(

  ـــال طموحي $ يحيط به اتسـاعُ 
 نجوم مع الكواكب في المدارِ ــــ

  وأصبو يوم إذ يرتد طرفي
  إلي> أرى العروبة في انتصــارِ 

  أشحذ ھمتي في كل وقتو
  لنصر الضـاد من ذل انكســارِ 
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  إسراء حامد طاھر على
  لخبطــــة -١

 إنسان زيف ألوان دنيا حكمة
  

  ألوان كتيره ملخبطه
  ورق و كله شخبطه

  م#محھا مشلفطه هلوح
  !!شخبطه  ة� باينه رسمه و � شوي

   
  هبالته ألوان كبير

  هألوانھا ساحت عملت ألوان كتير
  هو ا4صل تاه وسط الدنيا المرير

  !! هو ساب دنيا آخر لخبط
   

  دهشخبطت حبه و الناس دي شاھ
  هخطين ت#تة حسبوھا ورد

  هشارد هده قال جميلة و ده زھر
  !!و دي لسه مجرد شخبطه 

   
  ح و في ا4صل نايمعامل مفتّ 
  !واھم ؟قي و � أنت فنان حقي

  و الناس بتفتي و � حد فاھم
  !! هو ناس في الخط مبلط

   
  برسم و بلون كمانْ  هبالفرشا

  حواليا لحن مش باين ناي من كمانْ 
  نسكت كفاية و � نقول كمان

  !!ده حتى الك#م ملوش معني و آخر لخبطه 
   

  ...دنيا عجيبة 
  جدور طينتھا مليانه طيبه

  مارھا طلعت غريبهشقت ث.. سقوھا سقيه 
  !!يعني صباح اللخبطه 

   
  دنيا كبيرة معّيله

  حرة و بردو مسلسله
  عيشتھا حلوة منّيله
  !!شابت و لسه مقطقطه 
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  دنيا ح#وتھا مشطشطه
  لوحة م#محھا مشلفطه

  � باينه دنيا و � شويه شخبطه
  !!!دي دنيا آخر لخبطه 

  
  

  إسراء حامد طاھر على
  حلم البنـــات -٢

 حياة استقرار سعادة حلم حكاية
  

  ..حلم البنات 
  ..عصفور في عشه 

  ..عش الحمام 
  ..حب و ھيام 

  ..فستان و كوشة 
  ..و حصان و فارس و تبات نبات 
  ..و عيال و دوشه و مفيش سكات 

  ..و تبقي حياتنا سكر نبات 
   

  ..جايه تنّور حياتنا  شموسه
  ..قمرايه تحلّي في الليل سھرنا 
  ..و عصفور صغّير مليان شقاوة 

  ..دي عيال تجنن آخر ح#وة 
   

  ..في الفجر نصحي علي صوت آدان 
  ..نقوم نصلي و نسّبح كمان 

  ..و نستحضر ھدفنا .. نحّضر فطورنا 
  ..بيت جميل 

  ..أسرة جميلة صغنتوته 
  ..رسالتھا حلوة و كتكوته 

  ..و معاھا نعلي .. و بلدنا تعلي 
  ..و نشوفھا دايما مبسوطة 

   
  ..و يوم ا4جازه 

  ..يومنا دايما آخر لذاذه 
  ..نخرج نسافر 

  ..ننسي تعبنا  
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  ..و نزور صحابنا 
  ..ما ھو يوم أجازة .. نلعب و نسھر 

   
  ..و نبدأ تاني و من جديد 

  ..أسبوع جديد حلو و سعيد 
  ..تنا دايما سعيد و ندعي يا رب يفضل بي

  ..و نفضل دايما تبات نبات 
  ..و نعيش حياتنا سكر نبات 

  ..و ھو ده حلم البنات 
  
  

  إسراء حامد طاھر على
  شارع مدينة  - ٣

 حياة شارع زيف دنيا حكمة
  

   :ينوش ةالقيت للحي..  ةمشيت في شارع مدين 
   !! و برغم ده عايشينْ ..  ةشفت ناس حزين

    بالدنيا ملھيينْ .. و شفت ناس تايھيين 
  و ناس كل شئ ليھا.. و ناس الخير ماليھا 

 
  شفت العبد وا4سيادْ 
 شفت الجرح والج#دْ 

  شفت الحب شفت الخير
 شفت العاصي والعبـّادْ 

 
 !! ونھر الحياة سايرْ 

 س من غير مراكبْ ونا.. وناس مراكبھا عايمه 
 قاربھا شراعه دايبْ .. وناس في الوسط تايھه 

 
 !!ونھر الحياة ساير 

 وناس من غير مشاعرْ .. ناس بالحب عايشه و
 ساعة تحب ساعة تغشْ .. وناس بمليون وش 

 
 هعايشين في دوام
   هعايمين بعوام

 الموج والھوى يقلبوھا 
  !!ه يا ندور في دوام.. ويا نغرق 
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  محمد محمدإيھاب عPء 
  منتظر اللقاء -١

 أمل لوعة انتظار شوق غزل
  

  ل5555555555و باع5555555555دتنا ا4ي5555555555ـامُ 
  

  ول55555555ـو فارقتن55555555ا ا4مي55555555ـال  
  

  ل555555555555ـن يبع555555555555د ھ555555555555ـواكِ 
  

  قـ555555ـاكِ ع555555ن قل555555ب تمن555555ى لُ   
  

  ول5555555555ـن تغف5555555555ل الع5555555555ـين
  

  ع5555ن غي5555داء قلب5555ي الخف5555ـاق  
  

  ظ555555555ر لق555555555ـاءكم555555555الي9 انت
  

  كانتظ55ار الص55ائم ح55ين الغ55ذاء  
  

  وأت5555555ـلھف إلي5555555ك  كلھف5555555ة
  

  الزھ555ر للم555اء ح555ين المس555اء  
  

  في5555ا زھ5555رة الح5555ب الص5555افي
  

  عل5555555555ـي بلقـ5555555555ـاء حن5555555555ي  
  

  أش55555555ـاھد في55555555ـه... لق55555555ـاء
  

  م5555555555ـ#ك ا4رض الفي5555555555اض  
  

  م5555555ـ#ك إذا قابل5555555ه م5555555#ك
  

  ق55555ال س55555بحانك ي55555ا خ55555ـ#ق  
  

  في555ا بس555مة عم555ري اعطف555ي
  

  لعطش55انعل55ى مھ55اب لق55اءك ا  
  

  واس5555قيه م5555ن حن5555ان قلب5555ك
  

  ونظرات أعينك مليئة الصفاء  
  

  وسأظل منتظر اللقاء
  عينيھ5ا يا م5ن إذا نظ5رت ف5ي

  

  تغيب55ت ع55ن ال55دنيا وم55ا فيھ55ا  
  

  وإذا قابلتن555555555ـي بضحـك555555555ـة
  

  بھ55555انس55555ـيت الحي55555ـاة وم55555ا   
  

  وإذا أردت الــحــ55555555555555555555555ـب
  

  بھ555555555ـاأحبب555555555ـت اللقـ555555555ـاء   
  

  م555ـا أري555د من555ك س555ـوى لق555اء
  

  الدني5555ـا وم5555ا في5555ـھاعن5555دي ب  
  

  تتـ#قـى فيـه الروحـانْ .... لقـــاء
   تتصـافـح فيـه العينــانْ .... لقـــاء
  يتعـانـق فيـه القلبــــانْ ....لقـــاء

  يقولون من بع5د ع5ن الع5ين ف5ارق القل5بْ 
  

  القل5بْ  ل5كِ  وأقول كلم5ا بع5دتي عن5ي س5افر  
  

  وأقول يا أول من أحببت احتار فيك قلبي
  

  عن55555ي جف55555ا م55555ن القل55555بْ ھ55555ل بع55555ادك   
  

  أم أن حبك لغير قلبي
  كلمـ5555555ـات قال5555555ـھا القلـ5555555ـب

  

  وعـج555ـز ع555ن نطق555ـھا الفـ555ـاهُ   
  

  كلمـ55555555555555ـات أقولــــھ55555555555555ـا
  

  لحب5555555ـيب أتمنـ5555555ـى لقـــ5555555ـاهُ   
  

  أذاقنـ55555ـي الم55555ـر... حب55555ـيب
  

  مـ5555555ـن بــ5555555ـعد حــــ5555555ـ#هُ◌ُ   
  

  فقـ55555555ـال ل55555555ـي ســـأب55555555ـعد
  

  مـ55555555ـن بــع55555555ـد أن أتـــ55555555ـاهُ   
  

  وق555د أص555بحت فقل555ت لمـ555ـا ؟
  

  ِمـ555555ـ#ك قل555555ـبي وغــــ555555ـ#هُ   
  

  فقـ5555ـال ل5555ـي سـ5555ـأبعد م5555ـن
  

  اج55ـل م55ن احت55ـمي بحمــــ55ـاهُ   
  

  س555ـأبعد م555ن اج555ل أن أن555ـول
  

  رضـي من استرضـى رضـ5ـاهُ   
  

  فقلـ5555ـت ي5555ا س5555ـوء بختــ5555ـي
  

  ونحــــ55555555555ـس عقبـــــ55555555555ـاهُ   
  

  كل55ـما أتي55ت لحبي55ب أتمنــ55ـى
  

  لقــاه بعد عن فؤادي ونســIـاهُ   
  

  فيا من أحس الحب وھواهُ 
  أعطني نصيحة حبيب أذاق مر الحب وعناهُ 
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  هنصيحة احتاج صدقھا موفا
  تبعدني عن سوء بخت عاشق في منتھاهُ 

  
  فق55555ال ل55555ـي م55555ن استطـ55555ـعم

  

  الح555ب وعقبـــ555ـاهُ  م555ن علق555مِ   
  

  أقصـ55555555ـر ع55555555ـن حـ55555555ـبيب
  

  يخ555اف م555ن الح555ب وأخــ555ـراهُ   
  

  يخ55ـاف س55وء بخ55ت فأص55اب
  

  قـ555ـ#هُ مـ555ـن أراد حب555ه ف555ي م  
  

  وإذا ق555ال سأبـ555ـعد ع555ن فق555ل
  

  ُبعدا لمـن خدع قلب5ي وآسـ5ـاهُ   
  

  ُب5555ـعد لم55555ـن ادم5555ـع العي55555ـن
  

  و أضـ555555ـل حسـ555555ـي ھـ555555ـداهُ   
  

  
  فقلت له أ من استشعر الحب

  

  ؟ يق555در عل555ى بع555د م555ن وا�هُ   
  

  أاق555در عل555ى ھج555ر أول مـ555ـن
  

  ؟ اطع55م قلب55ي العش55ق وس55قاهُ   
  

  لن استطع أن أبدل حبي بغيIر
  

  الح55ب م55ن عاقب55ة ظلم55اهُ ھ55ذا   
  

  ل555ن اق555ـدر عل555ى ُب555ـعٍد  م555ـن
  

  َبع55555ـد ق55555ـرب م55555ـن أھ55555ـواهُ   
  

  
  فيا رب يا من أردت لي الحب 

    انجدني من عذاب أخراهُ 
  انج5555دني م5555ن حبي5555ب نس5555ى

  

  !!أن يحب الحب الذي أرضاهُ   
  

  
  

  إيھاب عPء محمد محمد
  من أنا؟  -٢

 فخر شعر روح ضياع جرح
  

  أغادير المروج تتغنى بألحاني
  فيفوح من أزھارھا عطر البيان

  أنا من كانت كلماته في الحب مرتجعا
  لعاشق الولھانِ ل أغنية

  فيجد فيھا ما يضني الجراح
  ولعلھا تزيد في الجرح اQم

  فيا من اتخذت من الحبيب لك نبيا
  ومن بيته كعبة ا4قدامِ 

  ستجد روحك تھفو 4شعاري
  كما يھفو عطر الزھرة في البستانِ 
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  )شوھدت أمير( شيماء عبدالقادر عبدالظاھر محمد
  في عشقك يا مصر -١

 كرامة فداء أمان مصر شوق
  

  مــــ555555ـن زمـــــ555555ـان اش555555تقتلك
  

  ـا تحنل555555كروح555555ي دايمـــــــــ555555
  

  دمع555ةي ك555ل ملق555ى ف555ى عيون555ـ
  

  !ألق5555ى نفســـــــــ5555ـى تبص5555ـلك 
  

  يم5555ن زم5555ان بس5555أل عليــــــ5555ـك
  

  يروح55555ى دايم55555ا بتناديــــــــ55555ـك
  

  إن55555ت نجم55555ة ف55555ى الع#لـــــ55555ـى
  

  يو� فرق55555د خ55555اص بيــــــــ55555ـك
  

  يي5555وم سؤالـــــــــ55555ـ يي5555احبيبت
  

  كبلق555ى جواب555ك علــــ555ـى لس5555ان
  

  لـــ5555ـو إنجرح5555ت ياحبيبتـــــ5555ـى
  

  يتلق5555ى قلبــــــــــ5555ـى بيداويـ5555ـك
  

  حتــ5555ـى إن طال5555ك غ5555در اللئ5555ـام
  

  كيتلق555ى روحـــــــــــ555ـى بتفدي555ـِ 
  

  ياحبيبتــــ5555ـى طـــ5555ـول سنين5555ـى
  

  يِ عش555قى عم555ره م555ا يكفيــــــــ555ـ
  

  يي555احبيبتى لعش555قى بيــــــــــ555ـك
  

  يعم555رى م555ا اعم555ل ش555ر ليـ555ـك
  

  ده حب555555555ك عن555555555دى خ#ن555555555ي
  

  ون ك55رامتكم و�تتھـــــ55ـاِن◌ِ أص55
  

  
  

  )شوھدت أمير( شيماء عبدالقادر عبدالظاھر محمد
  يا مالكة الفؤاد -٢

 حياة أمل عذاب شوق نداء
  

  إل55555555ى م55555555ن يھواھ55555555ا قلب55555555ي
 

  الن5555555داءْ  يول5555555م تلبــــــــــــ5555555ـ
 

  فلتس55555555معي بح55555555ور ش55555555عري
 

  لع555555555ل ينف555555555ع الرجــــــــ555555555ـاءْ 
 

  ق55555555د مل55555555ك الح55555555ب كي55555555اني 
 

  ياص555555احبة العي555555ون الس555555وداءْ 
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  ولھي555555555ب الش555555555وق يع555555555ذبني 
 

  ال55555555دواءْ  وأن55555555ت تملكيــــ55555555ـنَ 
 

  ؟أل555555ن تش555555فعي بع555555د لح555555الي 
 

  !؟ أم أن5555ه أص5555ابك الكبريـــ5555ـاءْ 
 

  ينس5555555555اب ال5555555555دمع لرؤي5555555555اكِ 
 

  فلق555555د س555555ئمت الجفــــــــــ555555ـاءْ 
 

  عنيالف5555ؤاد يل5555و ص5555رh ولك5555ن يُ 
 

  أيتھ555555ا السمـــــــ555555ـراءْ  بحب555555كِ 
 

  فعين5555555اي بش5555555وقي تفض5555555حني
 

  ويتلھ555555ف القل555555ب ا!يمـــــ555555ـاءْ 
 

  فلق55555د عرف55555ت الح55555ب بعيني55555كِ 
 

  وبل555غ الش555وق عن555ان السمـ555ـاءْ 
 

  فلتس5555555رعي برف5555555ع معان5555555اتي 
 

  !! فغ55دا ل55ن ينف55ع الرجــــــــ55ـاءْ 
 

  
  
  
  
  )اbندلسي العائد(أبوالفتوح عبدالمنعم محمد مصطفى 

  دفة الركب -١
 أمل حضارة مواجأ موت وصف

  
  أطاحْت بنا ا4مواُج عن دفِة الرك5بِ 

  

  وباتت شئون الخلق في قبضة الغربِ   
  

  وصرنـا َعَرايـا ف5ي دروِب ا4باطي5لِ 
  

  ُنساُق على َخطو الُعلوج ِ إل9ى الك9ربِ   
  

  كأن555ا ق555د َفق555دنا دليلن5555ا  اقُنســــ555ـ
  

  وُمرشَدَنـا فـي كل ھوٍل وفـي خطبِ   
  

  ُنســــ55ـاق إل55ى ش55ر الحت55وِف ومالن55ا
  

  بديـلٌ عن اQھـــاِت واللطم والن5دبِ   
  

  4نا قصدنا العز في غير دين اللـــه
  

  حق بنا ا!قصـــاء عن عزه الرحبِ   
  

  فل555و م555ا ظللن555ـا مــاسكي555ـن بديـ555ـننا
  

  ارتنا بمن55أى الج55دبِ لظل55ت حضـــــ55ـ  
  

  فإم5555ـا بأيديـ5555ـنا استعدن5555ـا حيـ5555ـاتنا
  

  وإما رأينــا الموَت منــا عل5ى ق5ُربِ   
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  ٣٣٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  الخاتمة

  
  

ة الفريدة التي ھي بين ــ عزيزي القارئ ــ شمولية وضخامة ھذه التجرب ناأدرك عند الخاتمة،
م*ن  الع*ددا,بداعات لھذا ، فيحسب لھذا الديوان السبق في نشر ھذا الكم الكبير من يديك ا]ن

 همتأم*ل لم*ا ورد ب*ين، لذا فالديوان يحظى بالتنوع في ا=غ*راض ا=دبي*ة للش*عراء، فالالمبدع
الف*راق  فھ*ذا يرس*م ص*ورة: من كلمات ھؤ$ء الشباب يجدھا صورة مجسدة لواقعھم المع*اش

و$ إيقاظ الض*مير تBل محا، وذاك يدفع بالكلمة عن أمته العربية ا$حوا$شتياق لقلبه المفقود
، وراب*ع ا لتتBقى روحه مع مBئكة الس*ماء، وثالث يسمو فوق شھوات الدنيا زھدا فيھالعربي

وجم**يعھم ش**باب  يص**رخ ف**ي وج**ه الفس**اد، وآخ**ر ينع**ي ذك**رى الماض**ي ال**ذي واراه الت**راب
  .عمB أدبيا ونبعسون امائت، نشر لھم "اثنان وعشرون عاما"أعمارھم متوسط 

  
الت*ي ت*دفع فصل ھؤ$ء المبدعين عن واقع الحياة ف*ي مص*ر وظ*روف المعيش*ة ومن ثم فلم ين

لھج*رة معتق*دين ف*ي ذل*ك ھ*و الس*بيل الوحي*د للخ*Bص م*ن أني*اب واببعض الشباب للمغامرة 
الفقر، ولكن كانت نظرتنا للھجرة مختلفة، فقد تكون الھجرة لمص*لحة شخص*ية للف*رد ولكنھ*ا 

، وق*د ية الت*ي نح*ن ف*ي أم*س الحاج*ة إليھ*ارات البشرھدم لقوى المجتمع ككل، وتصدير للخب
  :لھذه القضية فقال" عبدالنبي عبدالس#م عبادي"تنبه الشاعر 

  
  ھذي ا4رض متكئي

  وموطن فتنتي 
  وجمال ُ قرب أحبتي،

  وقصيدتي ،
  وحبيبتي 

  حين التقينا 
  عند باب مدينتي 

  تِغبْ حبيبي �  :قالت
  !فھناك موتي 

  ! وسطوُع فجر مصيبتي
  ا ھنا أم

  أنا/ أنت 
  سنكون نھرا واحدا 

  يمضي 
  !ليشھَد قصتي 

  
لھ*ؤ$ء الش*باب المھ*اجرين أو غي*رھم " ال5وطن"ليوضح معن*ى " أحمد رفعت"ويأتي الشاعر 

  :، حيث يقول"مصر"ممن $ يدركوا قيمة وطنھم الغاِل 
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 ...واشتريت لي وطن
 مش سھل، /كون الوطن يتباع  

 ..أصل الوطن
 مش أرض عاليه

 واطيه وأرض
 ! وسھلْ 
 ..الوطن

 مش منصبي و� منصبك
  ويغلّبك و� موج ھيعلى 

 حتى ولو في الكھل 
  وطني سفينة توصلك أرض ا4مان 

  !تسقيھا شوق تسقيك حنان 
 مش ضرب من تحت الحزام 
 و� شيء بيحصل في الحرام

 !!و� كلمة تتقال ف الك#م عن جھل 
 وطني ف مصيبتك

 مش تعاندك/ ناس تساعدك 
 تساندك وقت جرحك ناس

 انته ھمه/ ھمه انته 
 ..ھمه وانته

  !! تصبحوا في الصعب أھل 
  

ميتين قب5ل "يعبر في قصيدته " فتاح العوامريعبدالأحمد "وعلى الجانب ا]خر نجد الشاعر 
عن حال شريحة من شباب مجتمعن*ا ال*ذي يغل*ب علي*ه الي*أس نتيج*ة ظ*روف الحي*اة " الو�ده

  :ات التي يواجھونھا فيقولالقاسية والبطالة والصعوب
  ..من
  ....أول

  المشوار
  بنمشي ع الھوا

  ....كان حلمنا نوصل 4ول مروحه
  بتھز ريـــحْ 

  /نكتب جواب للشمس ترجع 
  تترمى ف حضن البراحْ 

  من يومھا واحنا
  ميتين قبل الو�ده
  بنرسم الحلم البليد

  ....ونبص على ُبكره المعاند
 . !بعيييييد من
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  ٣٣٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
ا م**ن رد عل**ى ھ**ؤ$ء الش**باب المحبط**ين اليائس**ين، حي**ث يبع**ث الش**اعر ول**م يخ**ُل ديوانن**

برسالة لھؤ$ء الش*باب ي*دعوھم لnم*ل  -" يا طائر ا4يك"في رائعته  -" مصطفى أحمد ثابت"
Bوالتفاؤل قائ:  

  
  ي555555ا زھ555555رَة النس555555ريِن ي555555ا

  

  م5555555ورَد ا4م5555555ِلِ◌ ال5555555وفيرْ   
  

  إلي555555555ك نص555555555يحةمن555555555ي 
  

  لم555555555ا يع555555555اوْدِك الفت555555555ورْ   
  

ِع5555555يَح5555555يX الزم5555555 Xاَن وَود  
  

  ذك55رى المخ55اوِف والش55رورْ   
  

  م555ا كن555ت يوم555ا م555ن َتَ◌َھ555ا
  

  ب55555ين المص55555اعب والثب55555ورْ   
  

  � الي55555555555أُس يعرون55555555555ا إذا
  

  م555ا ح555الَ ُدوَن الن555ور س555ورْ   
  

555555ابي ال555555ذي   ي555555ا أيھ555555ا الش9
  

  ق5555د كن5555َت منخ5555دعا ب55555زورْ   
  

  مم555555ا يئس5555555َت وق5555555د ب5555555دا
  

  ف555ي ا4ْف555ق بع555د اللي555ل ن555ورْ   
  

  ھ55555555# ص55555555رخَت ُمَحف55555555Xَزا
  

55555اِت الخ55555دورْ َص55555     ْحبِي ورب9
  

  م55555اذا جني55555ُت م55555ن الحي55555ا
  

  ة وم55555ن تجاري55555ب ال55555دھورْ   
  

  غي555555ر الس555555عادة والرض555555ا
  

  والش555555وق لل555555رب الغف555555ورْ   
  

  
ومن منطلق عروبتنا الخالصة وقلوبنا المتقطعة ألما على ما يص*يب ال*بBد العربي*ة المحتل*ة؛ 

فق*ام ، الش*ديد لم*ا يح*دث موجدت بعض ا,بداعات الشعرية التي عبر فيھا الشعراء عن أس*فھ
  :منادياا=مة العربية  يستنھضالذي " أحمد الھواري"لشاعر امن بين شعراء الطرق صوت 

  
5555ي اQن وانتفضـ5555ـي X5555َة العج5555ِز ھب   ي5555ا أُم9

  

  ق555ومي برب555ك كالبرك555اِن واشتعلـــــــــ555ـي  
  

555َة الُعْم555يX حس555بي م555ا أذاقــــ555ـوكِ    ي555ا أُم9
  

  تحلــــ55ـيفك55ي الُعَص55ابَة ع55ن عيني55ِك واك  
  

  ولترس5555مي ف5555وق ظھ5555ِر اللي5555ِل أمج5555ـاداً 
  

  ولتنش55دي ف55وق وج55ِه الص55بِح وارتجل55ي  

  

  ك5555وني كم5555ا الش5555مِس لjف5555اِق باعـث5555ـةً 
  

  أش55عَة الح55بX � إكـــــــــــ55ـراَه ف55ي الِمل55َلِ   
  

  و� تقولــ555555ـي إذا ش555555اءت إرادُتـــــ555555ـه
  

  فالِج55دh ف55ي الَج55دX والحرم55اُن ف55ي الكس55ـلِ   
  

  
وال*ذي يكم*ن بتحليل أسباب ھذا الضعف " أحمد بكري محمود"داء صوت الشاعر ويجيب الن
  :لنا الحل في صورة بسيطة قائB ، ويضعفي الفرقة

  
  ك555555555ل واح555555555د فين555555555ا فك555555555رْ 

  

  وح5555ده ب5555س عش5555ان ھ5555ـيقدرْ   
  

  ك55555555ل واح55555555د فين55555555ا ع55555555ايزْ 
  

  !!يمش555ى يعل555ى ويبق555ى أكب555ْر   
  

      

  مس555555تحيل وح555555دك ھ555555ـتوصلْ 
  

  دا الطري555ق م555ع بع555ض أفض555لْ   
  

  خل5555555ي إي5555555دك وي5555555ا إي5555555دي
  

  وي55555ا بع55555ض أكي55555د ھ55555ـنوصلْ   
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  عزيزي القارئ،.... وختاما 

  
 ،منھا التقدير الب*الغ فإن الزمن سينظُر إلي ھذا ا$ستحداث ا=دبي ا,بداعي الجديد بعيٍن ُيشعّ 

  .وا$حترام البليغ
  

 ولم ي*رَ ! الكريمة كَ فإن> جـھَدً◌ا عارًما قد بذلـَه شباٌب واعدٌ لكي يصل ھذا الديوان أعتاب يدي
  .أحُدھم رفقاَء طريق ذلك ا,بداع

  
، وتف*اعلوا حت*ى توّص*لوا ـ ب*الطبع بع*د أن تواص*لوا ـ إل*ي فك*رة إنت*اج ناًس*ا تع*ارفوا.. تخيْل 
يظ**ل ال**زمن ينظ**ر إل**ي . ن ي**رى بعُض**ھم ال**بعضم**ن غي**ر أ! يق**ّدمونھا للع**الم  أدب**ي ّإب**داع ٍ

، ويتس*ّمع "عك*اظ"فقد كان ينظر إل*ي رّواد  ، منذ ا=زل كان وأيّ  إبداع ٍ  ا,بداع ا=دبي، بل
، وك*ذلك الن*اس ھ*ذا الع*ام أش*عرَ ي*ا ت*ري، َم*ن س*يكون : يقول في صوٍت خافتٍ ) امرأ القيس(

: نبرت*ه الح*اّدة وجرأت*ه الBمع*ةيتساءل ب! الذي كان $ ينزل عن مطّيتهِ ) ساعدهبن  سقـِ (إلي 
، ن عل*ي أكت*افھم العب*اءات، ويحّكم*ون الن*دواتذين سيض*عوَمن منكم ـ ي*ا معش*ر الع*رب ـ ال*

ف*Bٌن أش*عُر الن*اس، وف*Bن أخط*ب : ثم يقول*ون !ويقـّيمون اللقاءات وا,جازات والمعارضات
  .الناس، وفBن أعقل الناس، وفBن أشقي الناس

  
جامع5ة  – لتعل5يم الع5اليى ال5إالط5رق المؤدي5ة "متمثلةً  ف*ي موق*ع ! ھا ھي ذي عكاظ الجديدة

 –تحت قيادٍة رشيدة واعي*ة ت*درك، وتق*ّدر أيًض*ا، قيم*ة ا,ب*داع  – حيث الـْـتقينا" ... ةالقاھر
بكّل  – أنجزنا ھذا ا,صدار القّيم الذي حتى، واستمّر التداول ، وتّولد الحوارا=فكار وتعانقتْ 

  .وكّل منـّا لم يغادْر مكــانه !تمسكه يداَك ا]ن –مشتـَمBتِه 
  

، وتذكـّْر تل*ك اللحظ*ات واعل*م أن*ك $ ت*زال نافًع*ا عن*دما كعادتكَ  – الزمن أّيھا –إلينا  فانظرْ 
وھ*ي تناض*ل م*ن ! ي لم تعتص*ْرھا أض*راُس الحي*اة بع*دتشاھد صBبةَ  تلك العزائم الشاّبة الت

 –ص*عبةً  أم س*ھلة ً  –في*ه وج*ه العمل*ة  حأجل عشق الكلمة التي باتْت عاريةً  في وقٍت أصب
 !!قف المو سيد -ربما  -ھو 

  أرق تحيات
  الديوانإخراج إعداد ولجنة 
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  تھتم بالشعر والشعراءمواقع 

  
  

بھ**دف دع**م ا,ب**داع التف**اعلى وك**ذلك ق**راءة ا,ب**داع الش**عرى إلكتروني**ا؛ نق**دم ل**ك عزي**زى 
على الش*بكة الدولي*ة للمعلوم*ات الموجودة حاليا مواقع أھم ال ،بھذا الجزء من الكتاب ،القارئ
  :والشعراء تھتم بالشعروالتى 

  
  لى التعليم العالىإمشروع الطرق المؤدية  –موقع الط#ب والخريجين  - ١

http://www.My.Pathways.cu.ed.eg/ 
  روض الشعر والنثر موقع - ٢

http://www.ahdal.com/ 
  العربىالشعر  أخباروكالة  موقع - ٣

http://www.alapn.com/ 
  أوزان الشعر العربي   موقع - ٤

http://awzan.com/ 
  ديوان العرب موقع - ٥

http://www.diwanalarab.com/ 
  شبكة الذاكرة الثقافية موقع - ٦

http://www.maraya.net/ 
  ىعربموسوعة الشعر ال موقع - ٧

http://www.arabicpoems.com/ 
  موقع الشعر - ٨

http://www.alsh3r.com/ 
  ميدان الشعر موقع منتدى - ٩

http://www.mydanalshar.com/ 
  لموسوعة العالمية للشعر العربيموقع ا - ١٠

http://www.adab.com/ 
  موقع الشاعر نزار القباني - ١١

http://nizar.ealwan.com/ 
  بوابة الشعراء موقع - ١٢

http://www.poetsgate.com/ 
  مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي موقع - ١٣

http://www.babtainlibrary.com/ 
  موقع قسورة ا4دبي - ١٤

http://www.qswrh.com/ 
  ضفاف موقع - ١٥

http://www.dhfaf.com/ 
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  ٣٣٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  متنبيواحة ال موقع - ١٦
http://www.almotanabbi.com/ 

  مجلة أق#م الثقافية موقع  - ١٧
http://www.aklaam.net/newaqlam/ 

  صدى نجد موقع - ١٨
http://www.sadanajd.com/ 

  شاعر المليون موقع - ١٩
http://www.sha3ralmillion.com/ 

   قصائد العرب موقع - ٢٠
http://www.almubarak.net/ 

 ائدموقع صيد الفو - ٢١
http://saaid.net/wahat/ 

  ا4دبيةموقع  - ٢٢
http://www.adabeh.com/ 

  موقع أبيات - ٢٣
http://www.abyat.com/ 

  موقع شعر العرب - ٢٤
http://www.arpoet.com/ 

  
  

  .٢٠٠٩ھذه القائمة تم استخراجھا من الشبكة الدولية للمعلومات بتاريخ يناير 
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  ٣٣٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
 ية والعلميةصدارات ومطبوعات المشروع التدريبإ

  
  

ل*ى إھ*دائھا لقد ت*م إو، هكافة ھذه الكتب مؤلفة خصيًصا للمشروع ويتم تداولھا بين المھتمين ب
كما تم> إھداء مكتب*ات الجامع*ات والكلي*ات . فى كافة أرجاء مصرمدربى ومتدربى المشروع 

ت العلي*ا تط*وير الدراس*ا جميع*ا ھ*و مرك*زالكتب  ذهوالمكتبات العامة نسًخا منھا، والناشر لھ
  .جامعة القاھرة –والبحوث بكلية الھندسة 

  
  
 ):٢٠٠٩-٢٠٠٧ أعوام(العربية المنشورة باللغة الكتب ) أ(
  
  .طرق قياسھا وأساليب تنميتھا: طريف شوقى محمد، المحاجة -١
 .محمد حسن عبدالعزيز، القواعد اللغوية ا=ساسية للكتابة العلمية -٢
تنمية مھارات البحث "يل مشروعات التخرج من برنامج دل كاسب وعبدالعليم ھاشم، سيد -٣

 . "العلمى
  .كامل على عمران، التخطيط والرقابة -٤
 .مناھج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحث سامى طايع، -٥
  .سيد كاسب، أضواء حول الموضوعات المعاصرة -٦
 .، التحليل ا,حصائى للبياناتأمانى موسى -٧
 .كوين الفرق والعمل الجماعىتعادل محمد زايد،  -٨
 .، تقييم وإدارة المخاطروسيد كاسبمحمد محمود الكاشف و عاطف محمد عبدالمنعم -٩

  .الفرص والتحديات: ، المشروعات الصغيرةوجمال كمال الدين سيد كاسب -١٠
 .، مھارات التفاوضأحمد فھمى جBل -١١
 .=سلوبالقدرة والمھارة وا: التفكير التحليلى أيمن عامر، -١٢
١٣- Jعبدالرحيم، حل المشاكل وصنع القرار محمد عبد.  
  .إدارة الضغوط جمعة سيد يوسف، -١٤
 .، المحاسبة لjدارة وصنع القرارأحمد فرغلى حسن -١٥
 . ، أساسيات ا$قتصاد ا,دارىسيد كاسب ومحمد فھمى -١٦
  .، دراسات الجدوى ا$قتصاديةخليل محمد خليل -١٧
 .ا,طار المعرفى والتقييم المحاسبى: حسن، البيئة والتنمية المستدامةأحمد فرغلى  -١٨
  .من أجل حياة صحية: إرشادات الصحة العامة ھانى راتب وسلمى دوارة، -١٩
 .عازة محمد أحمد سBم، مھارات ا$تصال -٢٠
  ديواُننا... شعراُء الطرق سيد كاسب وتسعة وثمانون مبدعا،  -٢١
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  ٣٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  ):٢٠٠٦-٢٠٠٥ ىعام(ا	نجليزية باللغة  المنشورةالكتب ) ب(

 
22- Kamel Ali Omran, Planning and Controlling. 
23- Shaker Abdel Hamid Soliman, Systems and Creative Thinking. 
24- Samy Tayie, Research Methods and Writing Research Proposals. 
25- Amany Mousa, Statistical Data Analysis. 
26- Adel Zayed and Mostafa kamel, Teams and Work Groups. 
27- Atef M. A-Moneim, Risk Assessment and Risk Management. 
28- Inas Mohamed Abou Youssef, Communication Skills. 
29- Ahmed Fahmy Galal, Negotiation Skills. 
30- Ayman Amer, Analytical Thinking. 
31- Mohamed A. Abdel Reheem, Problem Solving and Decision Making. 
32- Gomaa Sayed Yousef, Stress Management. 
33- Ahmed Farghally, Accounting for Management and Decision Making. 
34- Fakhry El-Din El-Feky, Basics of Managerial Economics. 
35- Ashraf El-Sharkawy, Economic Feasibility Studies. 
36- Ahmed Farghally, Health, Safety and Environment. 
37- Mohamed Hani Ratib and Salma Dowara, Wellness Guidelines: Healthful 
Life. 
38- Sayed Kaseb and Abdel-Alim Hashem, General Lectures Directory. 
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  ٣٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
  كلماُت الطرقفھرس 

  
عب**ر ع**ن توت القص**يدة والقص**يدة اختزل**ت ف**ى كلم**ة، مائت**ان وس**بعون كلم**ة ح**م**ة ك**أن الكل

كلم**اُت نظم**ت جميع**ا ف**ى ص**ورة ابجدي**ة ف**ى فھ**رس  ،مض**مون م**ائتين وس**بعين عم**B أدبي**ا
أمامھ*ا أرق*ام الص**فحات الت*ى بھ*ا أعم*ال أدبي*ة تحت*وى عل**ى ض*عت ھ*ذه الكلم*ات و. الط*رق

  .إلى ا=خر كل منھاؤدى متعددة يمعنى الكلمة؛ فھى طرق 
  

  ٢٦٧, ١٠٥, ٥٠, اتحاد
  ١٢٧, اجتھاد
  ١٣٥, احترام
, ١٥٩, ١٥٦, ١٤٩, ١٣٦, ١٣٤, ١٢٢, احتل
٢٩١, ٢٧٧, ٢٦٧, ٢٠٣, ١٩٣, ١٨٩, ١٨٧  
  ٥١, ٢٧, اختيار
  ٤٨, إخص
, ٢٨٤, ١٧٣, ١٦٧, ١٢٤, ٦٩, ٤٨, ٤٠, أخق
٣٠١  
  ٦٠, ارتياح
  ١٣٥, ١٠٢, إرھاب
  ٣٠٢, ٢٩٧, ٢٦٤, ١٦٩, ١٢٥, دةاستفا

, ١٦٦, ١٢٩, ١١٢, ٨٧, ٥٢, ٤٦, ٤٢, استفھام
٣٠١, ٢٧٢, ٢٥٩, ١٨٢  

  ٣٢٣, ٣٤, استقرار
  ١٦١, استنكار
  ٣٠١, ١٠٢, إسم
  ٢٨٠, أسوان
  ٢٦٧, أشجار
  ٢٣٤, أصالة

  ١٣٤, اضطراب
  ١٨٣, اعتذار
, ٢٠٤, ١٨٣, ١٧٨, ١٣٩, ١١٣, ١٠٠, ٩٣, اعتراف
٣٠٠, ٢٩٢, ٢١٢  

  ٢٥٥, ا,قصر
  ١٩٨, ١٢١, القاھرة

, ١١٠, ١٠٩, ٨٨, ٨٦, ٧٦, ٥٧, ٤٦, ٣٨, ٣١, ألم
١٧٤, ١٦٧, ١٦٦, ١٦١, ١٤٣, ١٣٩, ١٢٩, ١١٢ ,
٢٤٤, ٢٤١, ٢٢٥, ٢٢٤, ١٩٤, ١٩٢, ١٨٨, ١٧٥ ,
٣٠٨, ٢٦٧, ٢٦٠  

, ١٩٩, ١٨٤, ١٥٠, ١٢٤, ١٠٦, ٩٦, المصطفى
٣٠١, ٢١٩  
  ٣٩, النيل
  ٣٢٢, ألوان
  ٣٢٧, ٣٢, أمان
  ٤٤, أمة
  ٣٠٩, ٢٦٦, ٢٤٩, ٢٤٢, ٢٠٢, ١٧٣, إمرأة
  ١٣٦, ٢٨, أمس

, ٤٦, ٤٥, ٤٤, ٤٢, ٤١, ٣٨, ٣٦, ٣٤, ٢٧, ٢٥, أمل
٩٨, ٩٧, ٩٦, ٩١, ٨٧, ٨٤, ٧٧, ٦٩, ٦٨, ٥٨, ٥٠ ,

١٢٩, ١٢٨, ١٢٧, ١٢١, ١٠٩, ١٠٨, ١٠٥, ١٠٢ ,
١٨١, ١٧٦, ١٧١, ١٥٩, ١٤١, ١٣٨, ١٣١, ١٣٠ ,
٢١٦, ٢١٥, ٢١١, ٢٠١, ٢٠٠, ١٩٣, ١٨٩, ١٨٦ ,
٢٧٧, ٢٦٥, ٢٦٠, ٢٥٩, ٢٥٨, ٢٣٤, ٢٢٩, ٢١٨ ,
٣١٥, ٣١١, ٣٠٩, ٣٠٣, ٣٠١, ٢٩٦, ٢٩١, ٢٧٨ ,
٣٢٨, ٣٢٧, ٣٢٥, ٣١٨  
  ٩٧, ٩٦, أمنية
  ٣٢٨, أمواج
  ٢٤١, ١٣١, ١٢٨, ٩٥, ٩٢, أمومة
  ٦٠, انبھار
  ٣٢٥, ١٨٢, ١٦١, ٩٤, ٣٦, انتظار
, ١٦٣, ١٥٧, ١٥١, ١٣٥, ١٣٢, ٧٧, ٣٨, انتماء
٣٠٠, ٢٩٦, ٢٩٤  

  ٣٢٢, ٢٩٦, ١٦٥, ١٥٥ ,٥٤, ٣٩, إنسان
  ١٣٣, إھانة
  ٨٦, ٤٥, أوھام
  ١٥٣, آيات
  ٢٤٦, ٢٢٩, إيثار
  ٢٨٤, ٢٦٨, ٢٥٤, إيمان
  ٣٠٢, ٢٦٤, ٢٤٨, ٢٣٦, ٢٢٨, ١٦٩, ١٢٥, باثواي
  ٣١٠, ٢٢٥, ١٥٧, ١٣٠, ١٠٩, ٩٤, ٨٧, بحث
  ٣٠١, ١٦٦, بحر
  ٢٠١, ١٦٩, بداية
  ٢٩١, بركان
  ٢٤٦, ٢٢٧, بشر
  ٢٧٧, بغداد
  ٣٠٢, ٢٣١, ٣٦, بكاء
  ٦٨, بلدى
  ٢٨٠, ٢٧٧, ٢٥٥, ١٥١, ١٣١, تاريخ
  ١٥٣, ١٢٤, تأمل

  ٢٢٩, تجربة
  ٤٩, ٤٥, ٣٣, تحدي
  ٢٦, تحرر
  ١٧٥, تخاذل
  ٣٠٤, ٣٠٢, تخطيط
  ٣١٦, ٢٤٠, تراب
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  ٣٣٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  ٣٥, تردد
  ٣٠٣, ٢٧٢, ٢٤٠, ٢١٦, ترقب
  ٢٣٤, تشاؤم
  ٣٨, تشرد
  ١٥٦, ١٤٩, تشرذم
  ٣١٢, ٢٧٨, ٢٤٦, ١٣٥, تضحية
, ٢١٩, ١٩٩, ١٣٩, ١٢٦, ١١٣, ٩٣, ٢٧, تضرع
٣٠٣, ٢٩٢, ٢٦٨, ٢٥٨, ٢٣٨  
  ٢٨٢, ٢٢٩, تعاون
  ٢٧٣, ٧٢, تعجب
  ١٣٠, ٥٩, تغيير
  ٢٧٥, ١٣٨, ١٢٨, ١٢٧, تفاؤل

  ٢٤٩, ٢٠٠, تماسك
  ١٦٥, ٢٦, تمرد
, ١٥٣, ١٣٩, ١٢٦, ١١٣, ١٠٦, ١٠٣, ٩٣, توبة
٢٦٨, ٢٥٨, ٢٣٨, ٢١٩, ٢٠٤, ١٩٩, ١٨٧, ١٨٥ ,
٣٠٣, ٢٩٢  
  ١٨٥, توحيد
  ١٩٨, ١٢١, جامعة

  ٢٨, جد
  ٣٧, جدل
, ٢٦٢, ٢٥٦, ١٩٤, ١٤٣, ١٣١, ٧٨, ٧٢, جرح
٣٢٦, ٣١٧, ٣١٥, ٣٠٢  
  ٣٠٣, ٢٤٢, ١٨٥, ٩٥, جزاء
  ١٩١, ١٨٠, ١٠٣, ٦١, ٦٠, جمال
  ٢٥٤, ١٥٤, ١٣٧, جنة
  ١١٤, ٣٨, جھل
, ٨٩, ٨٦, ٧٥, ٧٠, ٦١, ٥١, ٤٦, ٣٥, ٣٤, ٣٢, حب
١١٥, ١١٣, ١٠٩, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٠, ٩٨, ٩٥, ٩٤ ,

١٦٧, ١٦١, ١٥٩, ١٥٧, ١٥٥, ١٣٥, ١٢٤, ١٢٣ ,
١٨١, ١٨٠, ١٧٨, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٣, ١٧١, ١٦٨ ,
٢٠٢, ٢٠١, ٢٠٠, ١٩٤, ١٩١, ١٨٨, ١٨٣, ١٨٢ ,
٢٦٧, ٢٦٠, ٢٥٦, ٢٤٩, ٢٤٦, ٢٤٤, ٢١٥, ٢١٢ ,
٣٠٨, ٣٠٠, ٢٩٨, ٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٤, ٢٨٥, ٢٨٣ ,
٣١٥, ٣١٢, ٣١١, ٣١٠, ٣٠٩  
  ١٨٦, حجر

  ٢٦٦, حدوتة
  ٣١٦, ٢٦٦, ٢٢٢, ١١٠, ٥٦, ٤٢, ٤١, حرية
  ٣١٠, ٢٥٤, ٢٠٦, ١٧٩, ١٣٤, ١٢٣, ٧٢, ٥٢, حزن

  ١٨٧, ١٠٨, حسرة
  ٣١٤, حصار
  ٣٢٨, ٢٨٠, ٢٥٥, حضارة
  ٢١٩, ١٢٨, حضن
  ٩٨, حقيقة
  ٦٨, حكاوى
  ٣٢٣, حكاية
  ٣٢٤, ٣٢٢, ٣٠٤, ٢٣٨, ٢٢٩, ٤٨, حكمة

, ٧٠, ٥٨, ٤٨, ٤٧, ٤٤, ٣٤, ٣٢, ٢٧, ٢٥, حلم
١٥٥, ١٣٣, ١٢٨, ١١٤, ١٠٠, ٩٢, ٨٤, ٧٦, ٧٥ ,

٢٨٢, ٢٧٨, ٢٧٥, ٢٢٣, ١٩٩, ١٦٧, ١٦٦, ١٥٩ ,
٣٢٣, ٣١٣, ٣٠٣, ٣٠١, ٢٩٩, ٢٨٣  

, ١٨٧, ١٧٥, ١٤٩, ١٣٣, ١٢٢, ٩١, ٥٠, حماسة
٢٩١, ٢٦٧, ٢٢٢, ٢٠٦  
  ٢٣١, ١٣١, ١٢٨, ٩٥, حنان
  ٢٢٩, ١٥٤, ١١٣, ٥٦, ٤٣, ٤٢, حوار
, ٨٣, ٧٦, ٦٩, ٦٨, ٥٦, ٤٧, ٤٦, ٤٣, ٤١, حياة
١٥٥, ١٥٤ ,١٣٨, ١٣٠, ١٢٨, ١١٠, ١٠٠, ٨٧ ,

٢١٥, ٢٠٢, ١٩١, ١٨١, ١٧٦, ١٧٣, ١٦٧, ١٥٧ ,
٢٦٦, ٢٦٥, ٢٦٢, ٢٥٩, ٢٥٦, ٢٣٤, ٢٢٩, ٢٢١ ,
٣٢٧, ٣٢٤, ٣٢٣, ٣١٢, ٣١١, ٣٠٩, ٣٠٣, ٢٧٢  
, ١٧٤, ١٦٨, ١٦٦, ١٢٦, ١١٣, ٨٧, ٣٦, ٢٧, حيرة
٣١٨, ٢١٦, ١٨٢  
  ٣١٨, ٢٦٥, ١٣٦, ٤١, خبز

  ٢١٢, ٣٥, خجل
  ٢٢٣, ١٩٢, ١٨٨, ٥٤, ٤٦, ٣١, خداع

  ١٦٥, واطرخ
  ٣٠٣, ١٨٧, ٩١, ٥٨, ٤٣, خوف
  ١٣٧, خير
  ١٧٩, دعاء
  ١٨٥, ١٢٣, ١٠٦, ٦٩, دعوة
  ٢٧٣, ١٩٣, ١٢٩, دماء
  ٢٢٤, ١٣٦, دموع
, ٢٢٧, ٢٢٣, ١٩٢, ١٥٥, ٨٣, ٤٨, ٤٢, ٤٠, دنيا
٣٢٤, ٣٢٢, ٣١٨, ٣١٦, ٣٠٨, ٢٦٢, ٢٥٧, ٢٤٦  
, ١٤١, ٨٨, ٨٦, ٧٢, ٧٠, ٥٧, ٥٢, ٣٦, ٢٦, ذكرى
٣١٤, ٢٨٥, ٢٤٤, ٢٤١, ٢٣٨, ٢٢١, ١٧٧, ١٦٦  
  ١٥٩, ١١٠, ٩١, ذل
  ٢٥٨, ١٨٧, ذنب
  ٢٧٧, ٢٤١, ٢٣٧, ٢٢١, ١٧٩, ٩٢, ٧٥, رثاء
  ٢٢٩, ٢١٢, ٢٠١, ١٩٩, ١٧٧, ١٧٤, ٤٣, ٣٩, رجاء
  ١٦٧, رحمة
  ٢٥٧, ٢٥٤, ٢٢١, ١٧٧, ٩٢, ٥٧, ٥٤, رحيل
  ٣٠٠, ٢٦٧, ٢٤٦, ٢٠٠, ١٦٩, ١٥٥, ٩٦, رسالة
  ١٠٣, رضا
  ٢٩٨, رفض
  ٣٢٦, ٢٥٤, روح
  ١٥٦, رياح
  ٢٦٥, زحمة
  ٣٢٤, ٣٢٢, ٢٢٧, ١٩٢, ١٥٥, ٤٢, ٣١, زيف

  ١٢٦, ٤٠, سؤال
  ٣١٨, سخرية
  ٢٨٣, ٢٥٧, ٢٤٠, ٢٣٨, ١٦٧, ١٦٦, ١٤٣, سراب
  ٣٢٣, ١٣٨, ٦٩, ٤٦, سعادة
  ٢٧٣, ٢٦٧, ٢٠٦, ٥٦, سم
  ٢٢٥, شارد
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  ٣٢٤, ٢٢٥, شارع
  ٢٦٦, ١٦٣, شباب
, ٢٣٤, ٢١٣, ٢٠٠, ١٧٨, ١٤١, ٩٧, ٩٦, ٤٧, شعر
٣٢٦, ٣٠٨, ٢٤٦  
  ١٧٨, ١٢٨, ٩٥, شكر

  ٢٠٥, ١٤١, ١٣١, شكوى
, ٢٠٤, ١٩٩, ١٦٦, ١٦١, ١٢٤, ٢٦, ٢٥, شوق
٣٢٧, ٣٢٥, ٣١٧, ٣١١, ٣٠١, ٢٦٣, ٢٥٤  

  ٥٤, شيطان
  ٢٧٣, ٨٤, صباح
  ٢٣٧, ٢٢٤, ١٦٦, ١٠٥, ٧٠, ٣٧, ٣٣, صبر
  ١٣٢, صبية
  ٢٦٠, ١٢٥, ٨٩, ٤٨, ٣٩, صحبة
  ١٣٧, صحة
  ٢٩٦, ٢٦٨, ٢٥٩, ٢٢٣, ١٥٧, صحوة
  ٨٩, صديق
  ٣٨, صديق
  ١٤١, ١٠٥, ٣٧, ٢٧, صراع
  ٢٢٢, ١٣٦, ١١٢, ١٠٩, صمت
  ٢٢٢, ٢١٣, ١٥٦, صيحة
  ٣١, ضحية
  ٢٤٢, ١٨٤, ضل
  ٣٨, ضمير
  ٢٠٠, ١٢٣, ضياء
, ٢٨٣, ٢٣٤, ١٤٣, ١٢٢, ١١٢, ١٠٩, ١٠٨, ضياع
٣٢٦  
  ١٣٦, طابور
  ٣١٦, ١٢١, ٩٧, ٩٦, طريق
  ٢٣١, ١٢٢, ٨٤, ٥٨, ٤٤, ٣٨, طفل
  ٣٠٤, ١٣٢, ٤٨, طموح
  ١٣١, ٥٩, ٥٢, ظم
, ١٨٧, ١٥٧, ١٣٦, ١٢٣, ٨٦, ٥٩, ٤٩, ٤٠, عتاب
٢٩٨, ٢١٨, ١٩٤, ١٨٨  
  ١٦١, ١٥٩, ١١٢, عجز
  ٢٠٥, ١٥٥, عدل
, ٢١١, ١٨٣, ١٨٢, ١٧١, ١٦٨, ١٥٤, ٣٦, عذاب
٣٢٧, ٣١٧, ٢٨٥  
, ١٤٩, ١٣٦, ١٣٤, ١٣٢, ١٢٢, ١٠٨, ٩١, عروبة
٢٠٦, ٢٠٣, ١٩٣, ١٨٩, ١٨٧, ١٨٦, ١٥٩, ١٥٦ ,
٢٩١, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٦٧, ٢١٨  
  ٣١٣, عزاء
  ١٥٠, عزة
  ٣٠٤, ٢٥٩, ١١٣, ٥٠, عزم

  ١٧٤, ١٣٩, ٧٨, ٢٥, عشق
  ٢٢٩, ١٣٩, ٨٨, عظة
  ٢٠١, ١٨٧, ١٨٥, ١٢٦, عفو
  ٣٠٢, ٢٧٥, ٢٤٨, ١٦٩, ١٢٥, ١١٤, علم

  ١٩٨, علماء

  ٥٤, عولمة
  ٢٥٤, عين
  ٢٢٧, ٢٨, غد
  ٢٨٣, ٢٥٧, ٢٤٢, ١٣٩, غدر

  ٢٦٣, ٢٣٧, ٧٦, ٦١, غربة
  ١٢٦, غرق

, ١٩١, ١٨٠, ١٠٠, ٦١, ٥١, ٣٢, ٢٦, ٢٥, لغز
٣٢٥, ٢٨٣  
  ٢٦٨, غفلة
  ١٣٦, غ,ء

  ١١٥, ٥٩, غموض
  ٣٠٢, غناء
  ٩٤, غياب
  ٦٠, فتنة
  ٣١٦, ٢٧٧, فجر
  ٣٢٦, ١٥١, فخر
  ٣٢٧, فداء
, ١٢٣, ١٠٩, ٧٨, ٧٥, ٤٩, ٤٦, ٣٦, ٣٥, فراق
٢١١, ١٩٤, ١٨٨, ١٨٣, ١٧٧, ١٦٨, ١٦٧, ١٦١ ,
٣١٧ ,٣١٥, ٣٠٢, ٢٩٨, ٢٦٠, ٢٤٤, ٢٤١  
  ١٠٥, فرحة
  ٣٠٨, ٢٨٣, ١١٤, فشل

  ٣١٠, ٧٦, فضفضة
  ٢٩٢, ٢٥٨, ٢٣٧, ٢٣١, ٢٢٤, ٤١, فقر
  ١٣٠, فكر

, ١٨٩, ١٨٦, ١٥٩, ١٤٩, ١٢٩, ١٠٥, فلسطين
٢١٨, ٢٠٣, ١٩٣  

  ١١٥, ٤٦, فلسفة
  ٢١٣, فن
  ١٣٧, فوز
  ١٩٨, قبة
  ٢٧٢, ٢٦٢, ٢٥٦, ٨٣, ٥١, قدر
, ٢٢١, ٢١٩, ٢٠٥, ٢٠٠, ١٥٠, ١٣٥, ١٢٣, قدوة
٣٠١, ٢٩٧, ٢٨٤, ٢٦٤, ٢٦٠, ٢٤٨, ٢٣٦ ,٢٢٨  
  ٣٠٤, ٢٣٦, ١١٣, ٥٧, ٤٩, ٣٦, ٣٣, قرار
  ٣٠٩, ٣٠٨, ١٨١, ١٤٣, ١٠٨, ٧٠, قلب
  ٣٠٨, ٢٦٧, ٢٣٤, ٢٢٢, ١٥٧, ١١٣, ٥٦, ٤٢, قلم

  ١٦٥, قناعة
  ١٤٣, ٤٥, قنوط
  ٢٩٩, ٩٨, قوة
  ١٣٣, ٥٢, قيد
  ٤٨, قيم
  ٣١٣, كئيب
  ٢٩٨, ٤٢, كبرياء
  ٣٢٧, ٢٠٥, كرامة
  ٣١٢, ٣٠٤, ٢٩٦, ١٦٣, ١٢٨, ١٢٧, كفاح
  ٣٠٤, ٢١٣, ٤٧, كلمة
  ١١٤, كلية
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  ١٢٤, كون
  ٢٠٦, لبنان
  ٢١٥, ١٩١, ١٨١, لقاء

  ٣٢٥, ١٢٣, ٧٨, لوعة
  ٥٩, ليل

  ٢١٨, ٢٠٣, ١٨٦, ١٧٩, مأساة
  ٢٥٥, ٤٤, مجد

  ٢١٦, مجھول
, ١٣٥, ١٢٥, ١٢٤, ١٢٣, ١٢١, ٩٦, ٢٨, مدح
٢٣٦, ٢٢٨, ٢١٩, ٢١٣, ٢٠٥, ٢٠٠, ١٩٨, ١٥٠ ,
٢٩٧, ٢٩٦, ٢٩٤, ٢٨٤, ٢٦٤, ٢٦٠, ٢٥٥, ٢٤٨ ,
٣٠٢, ٣٠١  

  ٢٨٢, ٢٧٢, مستقبل
  ٨٣, مسرح
  ١٦١, مسكين

, ١٦٣, ١٥٧, ١٥١, ١٣٥, ٧٧, ٦٨, ٥٠, ٣٨, مصر
٢٩٩, ٢٩٦, ٢٩٤, ٢٨٢, ٢٧٧, ٢٧٥, ٢٦٣, ١٧١ ,
٣٢٧, ٣٠٠  
  ١٧٩, ١٤٣, ١٠٩, ٧٢, ٣٧, ٣٦, معاناة
, ٢٦٠, ٢٣٦, ٢٢٨, ٢١٩, ١٧٨, ١٣٥, ١٢٣, معلم
٢٩٧, ٢٨٤, ٢٦٤  

  ٢٧, مفاجأة
  ١٨٤, مكر

, ١٠٦, ٩٤, ٨٩, ٧٧, ٧٥, ٥١, ٤٦, ٣٥, ٣٢, مناجاة
١٨٩, ١٨٤, ١٧٦, ١٦٧, ١٦١, ١٥٥, ١٣٩, ١٣٨ ,
٢٤٠, ٢٣٤, ٢١٥, ٢١٢, ٢١١, ٢٠٤, ٢٠٢, ١٩٩ ,
٣١٥, ٣١٢, ٣١١, ٣١٠, ٢٩٩, ٢٦٢, ٢٥٦, ٢٥٤  
, ٣١٤, ٣١٣, ٢٤٢, ٢٤٠, ١٧٥, ١٥٤, ١٣١, موت

٣٢٨  
  ٣٠٤, ٤٩, ٣٣, نجاح
  ٣٢٧, نداء

  ٣٠٣, ٢٠٤, ١٣٩, ١٢٦, ٩٣, ٨٨, ٢٧, ندم
  ٢٧٧, ١٥٠, ٩٦, نصر

, ١١٠, ١٠٥, ١٠٣, ٧٨, ٤٠, ٣٣, ٣١, نصيحة
١٦٣, ١٥٧, ١٥٣, ١٣٩, ١٣٧, ١٢٨, ١٢٧, ١٢٤ ,
٣٠٤, ٢٩٦, ٢٨٢, ٢٧٥, ٢٤٦, ٢٠٠, ١٧٣, ١٦٥  
  ١٩٩, نعيم
  ١٦٦, نھر

  ٢٩٩, ٢٢٨, نھضة
  ٢٨٣, ١٣١, ١٢٤, ٩٧, ٩٦, ٤٧, نور

, ١٨٤, ١٢٦, ١٢٤, ١١٣, ١٠٣, ٩٦, ٩٣, ٤٢, ھدى
٢٩٢, ١٩٩  
  ٣٠٨, ١٢٦, ١٠٢, ٦١, ٢٧, ھروب
  ١٨٧, ھوان
  ٢١٩, ٢٠٢, ١٨٠, ١٧٦, ١٧٤, ١٠٥, ٢٧, ھيام
  ١١٥, واقع
  ٣١٤, ٢٢٥, ١٧١, ١٠٩, ٧٧, ٣٩, وحدة
  ٢٤٨, ٩٢, وداع
  ٣١٣, ٥٨, وردة
  ٣٠٨, ١٤٣, ورق
  ١٠٢, وسط
, ٦٠, ٥٧, ٤٨, ٤٥, ٤٣, ٣٨, ٣٧, ٣٦, ٣٤, وصف
١٣٢, ١٣١, ١٢٦, ١١٥, ١٠٩, ٩٨, ٨٨, ٨٤, ٨٣ ,

١٦٧, ١٥٩, ١٥٣, ١٤٣, ١٣٦, ١٣٥, ١٣٤, ١٣٣ ,
٢٢٧, ٢٢٤, ٢٢٣, ٢١٦, ٢١١, ٢٠٣, ١٩٢, ١٦٨ ,
٢٦٣, ٢٥٧, ٢٥٤, ٢٤٩, ٢٤٦, ٢٣٤, ٢٣١, ٢٢٩ ,
٣٠٣, ٣٠٢, ٢٨٥, ٢٨٣, ٢٨٠, ٢٧٨, ٢٧٣, ٢٦٥ ,
٣٢٨, ٣١٧, ٣١٤, ٣٠٨  
  ٢٩٦, ٢٩٤, ٢٨٠, ٢٦٣, ٢٣٧, ١٧٥, ١٥١, وطن
  ٢٨٥, ١٨٠, وعد
  ٢٦٠, ٢٤٩, ٢٤٤, ٨٩, ٢٨, وفاء
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  شعراُء الطرقفھرس 

  
  

البيان�ات الطرق تم ترتيبھم أبج�ديا وكتاب�ة  تسعون مبدعا يلتقون؛ ھنا أيضا فى فھرس شعراءُ 
�ل ���م مث���ية لھ���م ا)ساس���ةوا(س���ة والجامع���ي,د والمحافظ���نة الم���ة وس���ة الكني���ذلك والكلي��، وك

ى نشرت بھا ھذه ا(بداعات تم لديوان وأرقام الصفحات التا(بداعات التى قاموا بھا فى ھذا ا
  .]قوسين[ھا بين وضع

  
  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  أبوبكر جمال عبدالناصر   ١
  )غريب ب� وطن(
]٣٠٥، ٢٥١، ١١٧، ٧٩[  

  الصيدلة –أسيوط   أسيوط  ١٩٨١
 الفنى لديوان بني سويف فاصل التصميم  •
 الفنى لديوان المنيا فاصل صميم الت •
 الفنى لديوان ا(قصر فاصل تصميم ال •
  الفنى لديوان بنھافاصل تصميم ال •

  أحمد بكري محمود أحمد  ٢
  )العاشقالَحَمُل (
]١٦٤-١٥٩[  

  اللغة العربية –ا�زھر   أسيوط  ١٩٨٨
  � أملك إ� أح1مي •
 العيون ما بقتش شايفه •
 يا ليتك تعودين  •
 نالعاشق المسكي •
  مطلوب كتير قوي مننا •

  أحمد حسن عطيتو  ٣
الفرعون العاشق (

  )ا!كوندا
]٢٨٢-٢٧٢، ٢٦٩[  

  ا'داب -جنوب الوادي   أسوان  ١٩٨٧
  غيبمسفن ال •
 قالوا س1م •
 يوميات عباس •
 أھواك بغداد •
 مصر العبور •
 راح أكيد •
 جبال الذھب أوطاني •
 ةھي فكر •
  ديوان أسواناصل وتصميم ف •

  عراوي بديع شعبدالأحمد حسني   ٤
  )وضَّاح(
]١٢٥[  

  التربية -المنيا   المنيا  ١٩٨٨
  يابي مع الباثواصحأحكايتي أنا و •

  حمدأأحمد رفعت   ٥
  !)عم صابر(
]٣٣٠، ٢٢٤-٢٢٢[  

  التجارة -جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٦
  نصيحة لقلم متردد •
 نصائح في استوديو •
  واشتريت لي وطن •
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  الكلية -امعة الج  المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م
  أحمد سيد أحمد كاسب  ٦

  )كائن(
]٣٠-٢٥[  

  الھندسة –القاھرة   الجيزة  ١٩٨٩
 بموت في حبي لعشقك •
  كانت •
 نفسي أنام •
 ســـــــد •
  من نسمات الماضي يفوح أريج الزمان •

 غنيعبدالفتاح عبدالأحمد   ٧
  العوامريعبدالمجيد 

  )وشاعر بالھزايم(
]٢٢٨،٣٣٠-٢٢٤[  

  الزراعة -ي جنوب الواد  قنا  ١٩٨٨
  وكيف؟؟ •
 الشوارعْ  •
 يا عيون بكره هعجوز •
  ميتين قبل الو�ده •

  الھواريأحمد أحمد عبدهللا علي   ٨
  )الباحث عن الحكمة(
]٩١[  

  التجارة –بني سويف   بني سويف  ١٩٨٧
  آ�م شاعر •

  أحمد محمد النادي  ٩
  )السندباد الرّحال(
]٣١٢-٣٠٨[  

  التجارة -بنھا   القليوبية  ١٩٨٧
  يحتضرحب  •
 تركت الشعر •
 بداياتي •
 تقارب •
 أحببتك يا حب حياتي •
  بالفداوى ىالحب يحي •

  راضيأحمد محمد عبيد محمد   ١٠
  )نبض الحياة(
]٣١٧-٣١٣[  

  الطب البيطري –بنھا   القليوبية  ١٩٨٥
  عزاء •
 معتقل •
 دثريني •
  على الطريق الترابي •

  حميد مسعودعبدالأحمد محمود   ١١
  )الماسي(
]٩٣-٩٢[  

  الحقوق –بني سويف   فبني سوي  ١٩٨٦
  الوداع ا(خير •
  أنا عارف •

  1هعبدالأسامة جابر حسن   ١٢
  )أسوانلي(
]٢٨٤-٢٨٣[  

  الھندسة -جنوب الوادي   أسوان  ١٩٨٧
  في مطلع البدر •
  كيوبيد •

  أسامة محمد فؤاد  ١٣
  )أول الغيث(
]١٢٧-١٢٦،  ٥[  

  التربية -المنيا   المنيا  ١٩٨٨
  يا صاحَب القلم ِالطليقْ  •
  أين أنجو من •
  مناجاة •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٤٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  إسراء حامد طاھر على  ١٤
]٣٢٤-٣٢٢[  

  الفنون التطبيقية –حلوان   الجيزة  ١٩٨٧
  لخبطة •
  حلم البنات •
  شارع مدينة •

  كريم أحمد عبدالأسماء السيد   ١٥
  )شاعرة في الطريق(
]٩٩-٩٤[  

  ا'داب –ف بني سوي  بني سويف  ١٩٨٨
  أبحث عنك •
 أمي الحبيبة •
 في الطريق ةشاعر •
 !؟نبينا شفتو •
 كلنا شعراء طرق •
  الحب اللي بجد •

  إلھام سليم حفني  ١٦
  )طائر الليل الحزين(
]٢٥٦-٢٥٤[  

  التجارة –سوھاج   ا�قصر  ١٩٨٥

  يوم عرسي •
 رحيل روح •
 ا(قصر عروس الجنوب •
  دعاء القلوب •

  أمل أحمد بكري خليل  ١٧
  )صنحور(
]٢٨٦-٢٨٤[  

  العلوم –جنوب الوادي   أسوان   ١٩٨٦
  قصيدة عن خليل هللا •
  الندم •

  أمل دندراوي شارد خطاب  ١٨
  )بنت من طيبة(
]٢٢٨[  

  ا'داب –جنوب الوادى   قنا  ١٩٨٤
  صاحب النھضة •

  إيمان أبوبكر السيد  ١٩
  )فراشة الزجل(
]١٢٩-١٢٧[  

  ا'داب –المنيا   المنيا  ١٩٨٣
  اختار بس بجد •
  ميت و� مقتولأنت � •
 أمــــي •
  أين •

  حليم الصيادعبدالإيمان إيھاب   ٢٠
]٣٥-٣١[  

  التجارة –القاھرة   الجيزة  ١٩٨٦
  صيـاد •
 أبدا مو�ي � تظلمني •
 فكر وأنت ھتختار •
 حلمي •
  .. لو قلتھا •

  آية محمد إبراھيم محمد  ٢١
  )أََمٌة ُحرة(
]٢٣٣-٢٢٩[  

  التربية -جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٨
  اةتجربة الحي •
 حدوته وعبرة •
  ننا ھو. ..آه آه  •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٤٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  إيھاب ع1ء محمد محمد  ٢٢
]٣٢٦-٣٢٥[  

  الھندسة -حلوان   الجيزة  ١٩٨٧

 منتظر اللقاء •
  من أنا؟ •

  د عطا هللاوحممأحمد محمد  هبسم  ٢٣
]٢٩٩-٢٩٨[  

البحر   ١٩٨٨
  ا�حمر

ربية الت –جنوب الوادي 
  بالغردقة

  كان من ا(ول •
  ةالنھضة جاي •

  جھاد سيد أحمد  ٢٤
  )بنت الفجر(
]٣٧-٣٦[  

  الھندسة –القاھرة   الجيزة  ١٩٩١
 ليالي •
 قرار •
  جھاد •

  منعم محمدعبدالجھاد يحيى   ٢٥
]٣٠٠[  

البحر   ١٩٨٩
  ا�حمر

التربية  –جنوب الوادي 
  بالغردقة

  بحبك يا مصر •
  جورج سمير لويز  ٢٦

  )ئيكائن فضا(
]٣٩-٣٨[  

  الھندسة –القاھرة   القليوبية  ١٩٨٧
  أطفال الشوارع •
 أنا مصري •
  كائن فضائي •

  جي1ن محمد كامل الخازندار  ٢٧
  )بنت النيل(
]١٦٥[  

  الطب البيطري –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٦
  نظرة (نفسنا •

  حسام أمين محمد  ٢٨
  )أمير اAحساس(
]١٠١-١٠٠[  

  العلوم –بني سويف   بني سويف  ١٩٨٦
  محبوبتي •

  رحاب محمود أحمد   ٢٩
  )اخت الوفاء(
]٤٠[  

دراسات   –ا�زھر   الجيزة  ١٩٧٩
  إس�مية ولغة عربية

  عتاب •
  رحمة مرتضى خشبه  ٣٠

  )ضي القمر(
]١٦٨-١٦٦[  

  ا'داب –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٦
  إلى بحر أشواقي •
 ؟؟متى يجف النھر •
 حبا أحيا قلبي •
 !!حلم كالسراب •
  � تكرھيني •

  لم محمود محمدرمضان مس  ٣١
]٢٣٥-٢٣٤[  

  ا'داب -جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٣
  جياد الشعر •
  يا صعيد يا شاعر •

  ريھام حسن إبراھيم علي جدوع  ٣٢
]٣١٧[  

  الحقوق –بنھا   القليوبية  ١٩٨٨
  أدمنت ھواه •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٤٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  ريھام زكريا أبوطاقة  ٣٣
  )صوت القلم(
]٤٤-٤١[  

البحر   ١٩٧٦
  ا�حمر

  التجارة –عين شمس 

  عم سكر •
 القلم أم البعير •
 سر الحياة •
 دي حكايتيأ •
  أح1م الصباح •

  سارة السعيد شرف سعد  ٣٤
]٣٠١[  

البحر   ١٩٨٨
  ا�حمر

التربية  –جنوب الوادي 
  بالغردقة

  أنين البحر •
  سمر سعد عادل محمد  ٣٥

]٣٠٢-٣٠١[  
البحر   ١٩٨٥

  ا�حمر
التربية  –وادي جنوب ال
  بالغردقة

  نور المصطفى •
 موقف أبكاني •
  ياالباثو •

  سناء مصطفى أحمد  ٣٦
  )نور(
]٢٣٩-٢٣٦[  

  ا'داب -جنوب الوادي   قنا  ١٩٧٠
  ھو دا أفضل قرار •
 !!وطنما عاد يرغبنا ال •
  ي حكمتهذ •

  سھير كمال عسران محمد  ٣٧
]٢٤٠[  

  ا'داب   –جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٧
  ... ابرسالة إلى التر •

  سيد أحمد كاسب  ٣٨
  )سيد كاسب(
]٣١٩، ٢١، ١٣، ١[  

  الھندسة -القاھرة   القاھرة  ١٩٦٢
 واحد •
 الكلمة قبل ا(خيرة •
 الكلمة ا(خيرة •
فاصل ديوان و ا(مامي والخلفى ينتصميم الغ1ف •

  وحلوان القاھرة
  الشھاوىشيرين محمد حسن محمد   ٣٩

]٤٥[  
  دار العلوم –القاھرة   الجيزة  ١٩٨٠

  الوھم الكبير •
  ةشيماء أحمد حسبو جود  ٤٠

]٦٩-٦٨[  
  التربية النوعية –الفيوم   الفيوم  ١٩٨٧

  أم الحكاوي غناوي حلوة يا بلدي يا •
  معنى السعادة •

  شيماء حامد بحر زايد  ٤١
]١٠٤-١٠٢[  

  التربية –بني سويف   بني سويف  ١٩٨٨
  ب1 أسباب بإرھا •
  أختاه •

  حمدشيماء عبدالقادر عبدالظاھر م  ٤٢
  )شوھدت أمير(
]٣٢٨-٣٢٧[  

  التجارة -حلوان   القاھرة  ١٩٨٨

 في عشقك يا مصر •
  يا مالكة الفؤاد •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٤٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م
  ناصرعبدالصفوت ربيع أحمد   ٤٣

  )أبو عمار السويفي(
]١٠٨-١٠٥[  

  الحقوق -بني سويف   بني سويف  ١٩٩٠
  شفتھا •
 قضية شعب •
 يا رسول هللا •
  قلب العروبة مات •

  عامر محمود محمد السمان  ٤٤
  )بقايا إنسان(
]٢٠٣-٢٠١[  

   --   سوھاج  ١٩٨٣
  إمرأةرسالة إلى  •
 إمرأةإلى  •
  ا(سودالوشاح  •

  عبدالرحمن علي محمد محمود  ٤٥
  )ابن الشاعر(
]٤٧-٤٦[  

  القاھرة -دار العلوم   القاھرة  ١٩٨٨
 نعم يا حبيب •
 ا�بتسامة المزيفة  •
  كلمات •

  عبدالرحمن محمد عبدالحميد خضير  ٤٦
  )الرحَّال(
]١٣٠[  

  ا'داب –المنيا   الشرقية  ١٩٨٨
  صفحة من ماض قريب •

حاسبات  –الفيوم   الفيوم  ١٩٧٢  عبدهللا محمود أحمد شعيب  ٤٧
  ومعلومات
مناسuبة حاسب ساھم فى تنقية البيانات وعمل برامج 

على درجات محكم والتى اشتملت  ١١لتجميع تقيمات 
(ربuuع معuuايير وترتيuuب أفضuuل عشuuر قصuuائد واختيuuار 
خمuuس كلمuuات دالuuة علuuى المضuuمون لكuuل قصuuيدة مuuن 

وباسuuتخدام ھuuذه البuuرامج تuuم  ،قصuuيدة ٥٥٥اجمuuالى 
ولuو� كتابتuه للشuعر وتذوقuه لuه مuا . اختيار مuا ينشuر

  .بھدف اخراج ھذا الديوان الحاسباستطاع أن يسخر 
  بوالفتوحعبدالمنعم محمد مصطفى أ  ٤٨

  )ا!ندلسي العائد(
]٣٢٨[  

  التجارة -حلوان   القاھرة  ١٩٨٨
  دفة الركب •

  عباديس1م عبدال النبيعبد  ٤٩
  )شاعر طريق(
]٣٢٩، ٢٢٢-٢١١، ١٩[  

  التربية –جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٧
  رجل •
  !بعض الذي لي  •
 !!سأبوح  .. عفوا •
  الشــعـــــــــــــــر •
 !بعدما دنونا •
  عيدْ قادم ٌ ھو من ب •
 !يعودُ ا(قصى  •
  أنَت اzمامُ  •
 درويش من الجنوب •
  !أبعد ُ مْن حصاِر الموتْ  •
  ھذي ا(رض متكئي •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٤٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  ضيف ىعادل عل ىعل  ٥٠
  )عاشق الجنة(
]٢٠٠-١٩٨[  

  التجارة –سوھاج   سوھاج  ١٩٨٦
  قبة العلماء. ..القاھرة  •
 يبللحبشوٌقٌ◌ٌ◌  •
 من فضل ربي •
 رسالة إلى الشعراء •
  نور وضياء •

  علي حسَّان خضري   ٥١
  )راجي عفو الرحمن(
]٢٦١-٢٥٧،  ٧[  

  ا'داب –جنوب الوادي   ا�قصر  ١٩٨٧
  بأمر الحب •
  وأنا الذي كالسندباد •
 سائل •
 !ھل تدعوني أفعل؟ •
 وأتيتكم عج1  •
  سأجلس أشتكي  •

  العسَّال عمر جمال عبدالناصر  ٥٢
  )حياةالباحث عن ال(
]١٥٨-١٤٩،  ١٦[  

  التربية –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٨
  درةَ ا(كــوانِ  •
  ما شئت ھّول فالخطوب مآسي •
  في مديح المصطفى •
 مصر التاريخ •
 من عفوه رق الحجر •
 وھكذا حالي •
 رسالة إلى إنسان •
 روض الھدى •
 رياح وصياح •
 سل الحياة •
  صيحة قلم •

  أحمد عمر شوقي ھاشم  ٥٣
  )اAع�مي ا!قصري(
]٢٦٢[  

  اللغة العربية –ا�زھر   ا�قصر  ١٩٨٧
  يا دنيا •

  حسن محمد يوسف هفايز  ٥٤
  )فيروز(
]١٣٤-١٣١[  

  دار العلوم –المنيا   قنا  ١٩٨٦
  الظ1م ىشاكِ  •
 أم الوليد •
 صبية •
  رد اzھانة •

  فرحان أبو السعود فرحان  ٥٥
]١٤٥، ٦٥[  

  تربية نوعية –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٧
 يوم الفنى لديوان الففاصل التصميم  •
  الفنى لديوان أسيوط فاصل التصميم  •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٤٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  محمد إبراھيم إبراھيم سالم  ٥٦
]٥٠-٤٨[  

  الطيب البشري –ا�زھر   القاھرة  ١٩٨٥
  يا صاحبي •
 غير ا(خ1ق مفيش •
 وحياتك ما بكيت •
  مصرنا •

  محمد أحمد السيد عبدالباقي  ٥٧
  )الملھم الشاعر(
]٢٠٥-٢٠٤[  

  العلوم –سوھاج   سوھاج  ١٩٨٧
 بكدعني بح •
  بشراكُم بالمصطفى •

  محمد أمين محمد أمين  ٥٨
  )قمر الزمان(
]١٧٠-١٦٩[  

  الحقوق –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٨
  رسالة متدرب •

  محمد جمال عبد الناصر العسَّال  ٥٩
  )أبو شامة المصري(
]١٧٢-١٧١[  

  اضيةالتربية الري –أسيوط   أسيوط  ١٩٧٥
  في حب مصر •

  محمد عمر حامد عميره  ٦٠
]٥٧-٥١[  

  التجارة –المنوفية   المنوفية  ١٩٨٦
  أجمل ا(قدار •
 ظلمة ا(حزان •
 عدل الشيطان •
 حوار مع قلمي •
  جلست أفكر •

  محمود النقيبمحمد محمود محمد   ٦١
  )شاعر ا!مل(
]٢٤٨-٢٤١[  

التربية  –جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٧
  الرياضية

 ديمةرسالة حب ق •
  إن كيدھن عظيم •
 حبيبة ھتوحشيني بجد •
 كذاب لو قلت بحبك •
 أشعار..... الحياة  •
  رسالة وداع •

  ظاھرعبدالمحمد مصطفى أحمد   ٦٢
  )حامل اللواء(
]١٧٦-١٧٣[  

  العلوم –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٦
  خبر قديم •
 بين السماء وا(رض •
 الموت حبا •
  لحظة من جنوني •

  محمود ثابت حسن علي  ٦٣
  )هللاتائه في دنيا (
]١٧٩-١٧٧[  

  التجارة –أسيوط   سوھاج  ١٩٧٧
 ....3 ترحلي  •
 ...أستاذتي •
  ھنالك أكون •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٥٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  بصير مھديعبدالمحمود حسان   ٦٤
]١٢٥-١٢١[  

  التربية –المنيا   المنيا  ١٩٨٨
 طريق ا(مل •
  أين الخ1ص •
 الفراق •
 ضياء العلم  •
 يا رسول هللا. .. قت إليكإشت •
  أحد ... أحد •

  محمود ص1ح محمود محمد  ٦٥
]٧٦-٧٠[  

  الھندسة –المنيا   الفيوم  ١٩٨٦
 قلبي يَحنُّ إلى الھوى •
 أنا � أصّدُق أنَّھا تنساني •
  اتركيني •

  رحمن ا(مير يوسفعبدالمحمود   ٦٦
  )شاعر ا!قصى(
]٢٦٥-٢٦٣[  

  الھندسة –جنوب الوادي   ا�قصر  ١٩٨٩
  ر يا أحب ا(مصارمص •
  شاعر الطريق •

  القاضي محمود عزت محمد أحمد  ٦٧
المكتفي باسمه عن (

  )لقبه
]١٣٧-١٣٤،  ٨[  

  الھندسة –المنيا   المنيا  ١٩٨٩
 شباب الطرق  •
  اضطراب •
 حب طاھر •
 أثناء الحصة •
 نداء ب1 دموع •
 ف طابور العيش •
  رمضان •

  محمود محمد رفعت معتمد  ٦٨
  )العاشق اليائس(
]١٨٤-١٨٠[  

  التربية –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٦

  الحسناء •
 أريد حبا •
 قلب يحترق •
  برقية اعتذار •

  صابرعبدالمحمود محمد   ٦٩
  )الباحث عن الذات(
]١٨٧-١٨٤[  

المعھد الفني التجاري   أسيوط  ١٩٨٩
  بأسيوط

  يمكرون ويمكر هللا •
 مع هللا •
 !!في القدس قد نطق الحجر •
 حال العصاة •
  كفى ھوان •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٥١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  ة المي�دسن  )الكنية( ا�سم  م

  كامل ىمحمود محمد عل  ٧٠
  )أرشميدس(
]٧٨-٧٦[  

  الھندسة –الفيوم   الفيوم  ١٩٨٨
  فضفضه •
 وحدتك يا مصر •
  جرح الھوى •

  مدحت أحمد عرابي  ٧١
]١٩٥[  

  تربية نوعية –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٧
  فاصل ديوان سوھاج تصميم  •

  مدحت محسن محمد ج1ل  ٧٢
  )لمصريالمعلم ا(
]٢٥٠-٢٤٩[  

  التربية –جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٧
  )مقامات للعصر الجديد(لقاء قلبين  •

  قادرعبدالمحمد أحمد  ةمرو  ٧٣
]٥٨[  

  ا'داب –القاھرة   الجيزة  ١٩٨٣
  أطفال الحدود •

  مريم ربيع محمد اzدفاوي  ٧٤
  )عابر سبيل(
]٢٦٨-٢٦٦[  

  التجارة –جنوب الوادي   ا�قصر  ١٩٨٦
  دوتهأجرأ ح •
 أشجار ا(رز •
 حمامة الس1م •
  دقائق ا�نتظار •

  ىمصطفى أحمد ثابت ھريد  ٧٥
  )أبو فھر(
]١٤٢-١٣٨[  

  دار العلوم –المنيا   أسيوط  ١٩٨٦
  يا طائر ا(يك •
 مناجاة ربي •
 سل�ِم الَقدْر   •
  !!رسالة استغاثة من الخليل بن أحمد  •

  ميدعبدالحمصطفى سعيد محمد   ٧٦
  )أبو حبيبه(
]١١٣-١٠٩[  

بني   ١٩٨٧
  سويف

  ا'داب –بني سويف 

  ألم •
 ھكذا الحب •
 تكاحريتك حي •
  آ�م الصمت •

  مصطفى عتريس مصطفى  ٧٧
  )م.ع.م(
]١٩٢-١٨٨[  

  الھندسة –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٦
  أيوه فع1 •
 يا قائدي •
  لقاء ا(رواح •

  مصطفى محمد نصر محمد  ٧٨
  )نمنم(
]١٩٤-١٩٢[  

  الھندسة –أسيوط   أسيوط  ١٩٨٥
 حال الدنيا •
  ت القدسصو •
  ماذا فعلِت ؟ •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٥٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  ريي1ه الزھعبدالمصطفى محمود   ٧٩
]٢٠٦[  

  الطب –سوھاج   سوھاج  ١٩٨٧
  لبنان في قلوبنا •

  ممدوح محسن محمد  ٨٠
  )فنان ب� تعقيد(
]٢٠٧[  

الفنون  –جنوب الوادي   قنا  ١٩٨٠
  الجميلة با�قصر

  شعار الديوان الموجود بالغ1ف ا(ماميميم تص •
  الفنى لديوان قنا فاصل تصميم ال •

  منة هللا محمد أشرف  ٨١
  )أسطورة الحياة(
]٣١٨[  

  ا'داب –بنھا   القليوبية  ١٩٨٧
  سيما سيما •

  ناھد سيد مصطفى محمد  ٨٢
  )الحياةَرَمُق (
]٢٩٧-٢٩١، ٢٨٧[  

البحر   ١٩٨٨
  ا�حمر

التربية  –جنوب الوادي 
  لغردقةبا

  الفنى لديوان البحر ا(حمرفاصل التصميم  •
  لھيب نيران وحمم بركان •
 مناجاة الفقير التائب إلى هللا •
 قلت في ھواكي •
 حبي لمصر •
 وتسيب روحك ل�وھام أوعى تنام •
  وعليك أثني النجم والقلم •

 نجم الدين مصطفى سعدالدين  ٨٣
  الحجاجي

  )النجم(
]٢٦٥[  

خدمة المعھد العالي لل  ا�قصر  ١٩٨٧
  اMجتماعية

  رغيف العيش •

  نھى محمد فرغلي محمد  ٨٤
  )نورسين(
]١٤٤-١٤٣[  

  دار العلوم –المنيا   أسيوط  ١٩٨٧
  ورق •
  سراب •

  محمد نورا محمد جمعة  ٨٥
]٣٠٣[  

البحر   ١٩٨٣
  ا�حمر

التربية  –جنوب الوادي 
  بالغردقة

  من سيعطيني لسانه •
  حلم الحياة •

  ھالة يوسف فھمي  ٨٦
]٣٠٤[  

البحر   ١٩٨٦
  ا�حمر

التربية  –جنوب الوادي 
  بالغردقة

  جاحنسر ال •
  كلمة حكمة •



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٥٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  
 

  الكلية -الجامعة   المحافظة  سنة المي�د  )الكنية( ا�سم  م

  الحلواني  محمودعبدهللاھاني محمد   ٨٧
  )ھاني الحلواني(
]٦٠-٥٩[  

  اNع�م -القاھرة   القاھرة  ١٩٧٩
  عتاب وحيد •
  أصل من صورة •

  محمد محمود ھناء محمد  ٨٨
  )أميرة الحب(
]١١٦-١١٣[  

  الصيدلة -بني سويف   بني سويف  ١٩٨٧
  نويت أتوب •
 يبحوار مع قل •
 حكاية بنت مع سنين الكلية •
  مفھوم الحب •

  ظاھرعبدالخالق عبدالھند   ٨٩
  )حدوتة مصرية(
]٦٤-٦١[  

  ا�لسن –عين شمس   الجيزة  ١٩٨٦
  على شاطئ بحر الغرباء •

  ينياسمين قطب فرج عابد  ٩٠
  )زھرة المعاني والكلمات(
]٩٠-٨٣[  

  التجارة -بني سويف   بني سويف  ١٩٨٦
  حال الدنيا •
 بنوته حلوه •
 ما عرفتك ... عرفتك •
 ؟؟أين الحياة •
 .... خساره •
  صديقي •

  



  فهرس شعراُء الطرق  ديواُننا... شعراُء الطرق : ٣٩/١ك 

 

  ٣٥٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
 

  سيد كاسب. نبذة عن د
  

 "ا�ول"و "امتي�از م�ع مرتب�ة الش�رف"بتقدير بكالوريوس الھندسة الميكانيكية على ١٩٨٥حصل فى عام 
  .١٩٩٤عام فى   دكتوراهوعلى ال ١٩٩٠عام فى ماجستير وعلى ال جامعة القاھرة – ھندسةكلية الن م
  

؛ كما أعير للعمل فى جامعة القاھرة – ھندسةبكلية الاستاذ مساعد وقد تدرج فى الوظائف من معيد وحتى 
ر مص0رى اس0تثما – قط0اع خ0اص(دي0د جعض0و اللجن0ة التنفيذي0ة 5نش0اء مص0نع الصناعة وشغل منص0ب 

ف0ى الفت0رة م0ن ع0ام  )قط0اع خ0اص(مص0نع حدي0د وص0لب ل اعام0 امديرثم  ١٩٩٨/١٩٩٩ عاَميّ  )سعودى
 ٢٠٠٤من0ذ ع0ام  مشروع الط�رق المؤدي�ة ال�ى التعل�يم الع�الىل رامدي ويعمل حاليا ٢٠٠٣وحتى  ١٩٩٩

  .٢٠٠٦منذ عام  رئيس جامعة القاھرةللسيد  امستشارو
  

  :النشاط ا�كاديمى
  .القاھرة جامعةن المناھج الخاصة بقسم ھندسة القوى الميكانيكية بتدريس العديد م -
ع0ن  والت0دريباتتدريس مناھج اGقتصاد الھندسى وبحوث العمليات وكذلك إلقاء بع0ض المحاض0رات  -

  .فى معظم الجامعات المصرية وتدريب المدربين وتنمية المھارات القيادية دراسات الجدوى
م0ؤتمرات علمي0ة بمص0ر  عش0رةاGشتراك فى والدكتوراه و جستيرا5شراف على عدد من رسائل الما -

  .فى المؤتمرات والمجIت العالمية والمصرية  ياعلم ابحث ينعشرخمس ونشر و والخارج
 .لجان تقييم اGداء الجامعىو اGشتراك فى لجان المتابعة الخاصة بمشروع تطوير التعليم الھندسى -
  .بجامعة القاھرةالمتقدمة وث عضو باللجنة العليا 5نشاء مجلة البح -
  

المجموعات الطIبية ذات النشاط النوعى والھادف إلى تنمية المھارات العديد من  انشأ :الط%بيةا�نشطة 
  .بھندسة القاھرة" تنمية المھارات"ويشرف على معمل  وا5بتكار كما أشرف على عدة أسر طIبية

  
ع0دة مراك0ز استش0ارية  ون م0عابالتع0 ةودراس ةاستشار ٥٠يزيد عن  قام بإجراء ما :ا�نشطة ا&ستشارية

مج00اGت ھندس00ة الق00وى الميكانيكي00ة  غط00تباGش00تراك م00ع ف00رق استش00ارية أو منف00رداً وبالكلي00ة والجامع00ة 
م0ن  ٤٥جراء إق0ام ب0كم0ا . والص0ناعات التعديني0ة وخاص0ة الحدي0د والص0لبوالتدريب واGقتصاد الھندسى 
 ذهھ0 بتكلي0ف م0ن ،المص0رىالبن0ك اGھل0ى وخاص0ة  ،رية والبنك ال0دولىالبنوك المصاGستشارات لعمIء 

  .تخص دراسات جدوى او تقييم اصول او تطوير البنوك
  
مشروعات عالمية مع ا5تح0اد اQوروب0ى وأمريك0ا  ٩شارك فى عدد  :تراك فى المشروعات العالميةشا'

  .)منھما ھذا المشروع( الھ اآخرين مدير ٢لمشروع ول امنھا منسق ٢واQمم المتحدة، وكان فى 
  

ش0ارك ف0ى العدي0د م0ن اGنش0طة الخيري0ة ووض0ع خط0ة غي0ر نمطي0ة Gنش0اء  :والھواي�ات العمل التط�وعى
  .، ويھوى الشعر ولعب الكرة والشطرنج والتأمل والتحليل)NGO(وعمل احد المؤسسات الخيرية 

  
  :ھيكتب بالعربية و  ٦منھم ورة منشكتب  ٩ ،فى الخمس سنوات السابقة، )أوشارك(ألف  :تأليف الكتب

  وإدارة المخاطر تقييم -          " تنمية مھارات البحث العلمى"دليل مشروعات التخرج من برنامج  -
 الفرص والتحديات: المشروعات الصغيرة -       أضواء حول الموضوعات المعاصرة         -
 )الكتاب الذى بين أيدينا( ديواُننا... اُء الطرق شعر -                        اGقتصاد ا5دارى أساسيات -

  "General Lectures Directory :العامةدليل المحاضرات " :ھو العربية وا5نجليزية تينباللغ اباوكت
  : اباللغة ا5نجليزية وھم ينباوكت

- Principles of Engineering Economy       - Principles of Electronics Cooling 



 

 

  


